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TOBB 71. Genel Kurulu Ata’nın Huzuruna çıktı.



Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey 
değildir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, 

ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Bursa. (21 Ağustos 1929)



“2016, herkese huzur getirsin”

M. Rifat Hisarcıklıoğlu

M. Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni yılın herkese huzur getirmesini 
diledi. Bütün dünyada şiddetin ve gözyaşının yerini, yeni yılda huzura ve 

kardeşliğe bırakması temennisini dile getiren Hisarcıklıoğlu “Ekonomide 
yapılacak reformlarla birlikte inanıyorum ki 2016’da, Türkiye ekonomisinin yıldızı 

yeniden parlamaya başlayacaktır” ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, yeni yıl mesajında şu görüşlere yer verdi:

“İçinde bulunduğumuz coğrafya, maalesef zor 
ve acılarla dolu bir yılı geride bıraktı. Her zaman 
söylediğimiz bir gerçek var: refah ve zenginlik için, 
ticarete ve yatırıma ihtiyaç var. Yatırım ve ticaret içinse 
aranan en önemli unsur huzur.
 
Yurt dışında özellikle de çevremizde oldukça çalkantılı 
bir süreçten geçmeye devam ediyoruz. Ancak iş 
dünyası olarak, bizler iyimseriz.  Türk özel sektörünün 
dinamizmi ve yatırım iştahı, büyüme arzusu bütün bu 
sıkıntıları aşacaktır.

Türkiye, 2016 ile birlikte seçimlerin bulunmadığı bir 
sürece giriyor. Bu, ekonomide yapısal reformların 
hayata geçirilmesi için büyük bir fırsat. Bu fırsatı 
doğru değerlendirebilirsek, inanıyorum ki, Türkiye 
ekonomisinin yıldızı yeniden parlayacaktır.
 
Yeni yılın birbirimizi daha fazla anlayabildiği, daha çok 
sevebildiği, hoşgörüyle ve başarılarla dolu olmasını 
arzu ediyor, Türk iş dünyası adına herkese sağlık, huzur 
ve mutluluklar getirmesini diliyorum.”
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MARMARİS TİCARET ODASI’NIN İLKELERİ

•	 Akredite 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 yap-
mak, •	 Üyelerin yerel ve uluslararası ölçekte tanıtımını yapabil-
mek, •	 Çalışanlarının ve üyelerinin eğitim, proje, ARGE, inovas-
yon, dış ticaret, girişimcilik gibi konularda ihtiyaçlarını 
karşılamak ve Üyelerinin bulunduğu bölgelerden "her 
üyeye bir proje" sloganıyla proje üretmelerini sağla-
mak, 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 amaç-
lamak, •	 Marmaris'e ait tüm değerleri ortaya çıkaran, koruyucu-
su olan, kente ait ticari hayatın gelişimini sağlayan, üye-
lerinin vetüm 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'in marka değeri olmasını sağla-
mak ve Üyelerinin katılımcılığını arttırmak için faaliyet-
ler düzenleyen bir oda olmak.

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:

Misyon & Vizyon
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.

Sosyal Sorumluluk

Hizmet Odaklılık Üye Memnuniyetini Önde Tutmak Kamu Yararını Gözetmek

Yenilikçi OlmakToplumsal Duyarlılık Eğitime Duyarlılık Farkındalık

Öncü Olmak

Tanıtım ve Markalaşma Stratejileri Güven Uyandırmak Girişimci Olmak Çevreye Duyarlılık

Misyonumuz Vizyonumuz
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A.Ali KANSU

Meclis Başkanı

A. Ali KANSU
Meclis Başkanı

Marmaris Ticaret Odası

2016 yılı hepimize bereket getirsin. 
Ailelerimiz ile sağlık içinde geçireceğimiz, 

umut dolu bir yıl olsun.

Sayın Marmaris Ticaret Odası üyeleri, 

Ülkemiz anlaşıldığı kadarıyla bu yılı sıkıntılı geçirecektir, turizm sezonumuzun 
çok keyifli olmayacağı bellidir. Umarız gelecek aylarda sezon adına olumlu 
adımlar atılsın. Marmaris olarak bizler daha verimli sezonlar geçirmeliyiz, 
altyapı olarak sıkıntımız yoktur, doğa hala bize çok cömerttir. Bu nedenle iç 
sorunlarımızı , eksiklerimizi giderebildiğimizde tekrar kaliteli turizm yapabilmek 
adına hazır oluruz. Ancak ülkemizin gündemini belirleyen, çevreleyen dış 
sorunların giderilmesinde  çok çözüm üretici olamayacağımız aşikardır.Yine de 
sorunlarını, eksiklerini gidermiş bir Marmaris’in özellikle iç piyasaya yönelerek 
2016 yılı turizmin politikasını belirlemesi bizce doğru olacaktır.

Sizlere zor 2016 turizm sezonunda başarılar diliyoruz.
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Mehmet BAYSAL

Yönetim Kur. Bşk.

Mehmet Baysal
Yönetim Kurulu Başkanı
Marmaris Ticaret Odası

Birbirimize daha çok sarılacağımız, hoşgörü ve sevginin 
arttığı, başta terör olaylarının bittiği; üzüntülü günlerin 

geride kaldığı,  ülke olarak istikrarlı ve inancımızı 
kaybetmeyeceğimiz güzel  bir sene olsun diliyorum”

Marmaris Ticaret Odamızın bugüne kadar sürdürdüğü vizyon ve misyonunu geliştirme 
adına, daha kalkınmış, daha güçlü, dışa dönük, işbirlikçi ve evrensel standartlarda 
çalışma, hizmet kalitesini yükselterek gerçek anlamda olumlu bir Marmaris Ticaret Hayatı 
yaratma hedefimiz, bugün olduğu gibi, yarın da sürecektir. Bu bağlamda yürüteceğimiz 
projelerde desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize şükranlarımı sunarım

Marmaris Ticaret Odası’nın tüm değerli çalışanları ve yönetim kurulumuz adına, yeni yılın 
üyelerimize ve Marmaris’imize mutluluk, huzur ve bol kazanç, bereket getirmesini diler, 
saygılarımı sunarım. Mutlu Yıllar…
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MESLEK KOMİTELERİ
365 GÜNDE 
DEVRİ ALEM 20

15

53 Defa Yönetim Kurulu 
Toplantısı Yapıldı.

12 Defa Meclis Toplantısı Yapıldı

180 Defa Meslek Gruplarına 
Göre Komite Toplantısı Yapıldı

1 Defa Olağan Meslek Komiteleri 
Ortak Toplantısı Yapıldı.

4 Defa Muğla İli Odalar Müşterek 
Toplantısına Katıldık 1 Sefer Ev 
Sahipliği Yaptık.

2 Defa Seminerleri Yaptık

28 Defa Üyelere Yönelik Eğitim 
Yaptık

2912 Defa Evrak Girişi Oldu

4558 Giden Evrak Çıktı.

1388 Defa Faaliyet Belgesi 
Verildi.

1110  Defa Oda Kayıt Belgesi 
Verildi.

59 Defa Ortaklık Teyit Belgesi 
Verildi

9 Defa İhale Belgesi Verildi
18 Defa Meslekten Men 
Edilmediğine Dair Belge Verildi

8 Defa Registry Document 
Verildi.

5392 Defa Ticaret Sicili Giden 
Evrak

4498 Defa Ticaret Sicili Gelen 
Evrak

1 Defa MTO Günlük İsmi 
Altındaki Faaliyet Dergisi Çıktı.

1 Defa MTO İmece İsmi Altındaki 
Faaliyet Gazetesi Çıktı
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Değerli Üyelerimiz;

Şahsım ve Marmaris Ticaret Odası 
adına hepinize sağlık ve başarılar 
dilerim.

Öncelikle, ülkemizde yaşanan terör 
olaylarında yaşamını kaybeden, şehit 
olan vatandaşlarımızın ailelerine sabır 
ve rahmet diliyor ve gerekçesi her 
ne olursa olsun tüm terör olaylarını 
lanetliyoruz. 
2016 turizm sezonuna yaklaşmaya 
başladığımız şu günlerde, bölge olarak 
hazırlıklarımız ne yazık ki tüm bu 
terör olaylarının gölgesinde geçmek-
te. Ülkemizin içinde bulunduğu bu 
durumdan, bir an önce çıkarak tekrar 
istikrar ve güvenliğin egemen olduğu 
günlere dönülmesini temenni ederiz. 
Çünkü bölgemizin ana sektörü olan 
turizm yaşanan tüm bu olaylardan 
olumsuz olarak etkilenmekte ve her 
geçen yıl bir önceki yılı aratır duruma 
gelmektedir. 2016 turizm sezonu böl-

gemiz açısından temkinli ve dikkatli 
adımların atılacağı bir sezon olacağı 
öngörülmektedir. 

Dünya geneline bakıldığında, her bir 
turizm destinasyonunun gelen misa-
firlerine sunduğu farklı beğeni ve ön-
celikleri bulunmakta ve bu farklılıklar 
sürdürülebilir turizm öğelerinin temel 
taşlarını oluşturmaktadır. Yarımadamız, 
hem tarihsel dokusu, hem kültürel 
zenginlikleri hem de doğal güzellikleri 
ile beraber bir marka şehir olmayı faz-
lası ile hak etmektedir. Bir marka şehir 
olmanın bir temel esasında, tüm bu 
doğal zenginlikler ve kültürel miraslar 
ile beraber modernizimi en iyi şekilde 
yoğurabilmektedir. Çünkü modernizm 
gerek sosyal ve kültürel yaşamda ge-
rekse bir kentin dokusunun oluşmasın-
da gereklilik iken; yanlış kullanılması 
tüm kent dokusuna zarar verebilecek 
ve bizi öne çıkaran ve farklılıklarımız 
olan diğer zenginliklerimizi de görün-
mez kılacak riskler içermektedir.

Daha önceden de belirttiğimiz gibi 
“Küresel Düşün Yöresel Hareket Et” slo-
ganını eyleme dönüştürerek kültürel 
ve yöresel değerlerimize sahip çıkmalı 
ve markalaşma sürecinde bu ilke göz 
önünde tutulmalıdır. 
Tüm bunların yanında Marmaris 
Ticaret Odası olarak yöresel değerle-
rimizi, kültürümüzü ve markalarımızı 
yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda tanıtmakta; 
Marmaris Destinasyonunu öne çıkar-
mak için elimizden gelen tüm çaba ve 
gayreti göstermekteyiz.
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
gerek bölgemizin ticari hayatına katkı 
sağlamak, gerek üyelerimize verilen 
hizmetlerde mükemmeli yakalayarak 
Avrupa Oda ve Borsaları standardında 
hizmet vermek; gerekse bölgemiz 
tarihi ve kültürel miraslarımızın bizden 
sonraki gelecek olan nesillere aktar-
mak için hayata geçirdiğimiz her bir 
projenin ve çalışmalarımızın arkasında 
uzun ve zorlu süreçler bulunduğu ve 
emek harcandığı unutulmamalıdır.

Mehmet Baysal
Yönetim Kurulu Başkanı

Bu yılın çok zor geçeceğini bir kez daha dile getirip, temkinli olmanızı rica eder, 
bu zorluğu hep birlikte dayanışma içerisinde geçirmeyi umut ederim.

Dayanışma İçerisinde 
Geçireceğimiz Günlere...

10 www.mto.org.tr
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Değerli Üyelerimiz, 

Odamız 2010 yılında üyelerimize 
yönelik kaliteli hizmet sunma adına 
başlatmış olduğu başarılı projelerin 
devamını 2016 yılında da Kalite Yöne-
tim Sistemi ve Akreditasyon çerçe-
vesinde hizmet inovasyonu anlayışı 
içinde sürdürülebilirlik sağlanması için 
çalışmalarına devam edecektir. 

Turizm sektöründe geçmişinde çok 
büyük başarılara imza atmış olan ülke-
miz, 2016 yılında şu an için belirsizlik 
içindedir. Ülkemiz 40 yıllık süreçte 
1-2 milyon turistten 35 milyon turist 
sayısına ulaşmıştır; turizm gelirlerini 
500 milyon girdiden 35 milyar girdiye 
yükseltmiştir. Ancak turizm sektörün-
de yaşanan bu süreç 2015’te içeride ve 
dışarıda yaşanan olumsuz faktörlerden 
dolayı durağan ve eksi duruma geçiş 
yapma eğilimi göstermeye başlamıştır.

Tüm bu sıkıntıları aşmak için Odamız 

2015 yılında birçok projeyle atağa 
geçmiş; bir yandan hizmet kalitesini 
artırırken bir yandan da siz üyelerimi-
zin memnuniyeti için çalışmıştır. 

Markalaşma ve farkındalık yaratmak 
adına projelendirdiğimiz Marmaris 
Bal Evi 30 bini aşkın ziyaretçi sayısına 
ulaşmıştır. Bal evinde arıcılığın ve bal 
üretiminin daha kaliteli hale gelmesi 
için arıcılarımıza yönelik İlçe Tarım Mü-
dürlüğümüz ve Muğla Üniversitemiz 
ile gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde 147 
arıcımız belgelendirilmiştir.

20-22 Kasım 2015 tarihlerinde Sağlık 
Bakanlığı, Muğla Valiliği, Muğla Üni-
versitesi ve Türkiye Apiterapi Derneği 
girişimlerimiz ile bir araya gelerek 
dünyanın ÇAM BALI BAŞKENTİ Mar-
maris’te Uluslararası Katılımlı Apiterapi 
Ve Arı Ürünleri Sempozyumu gerçek-
leştirilmiştir Hedefimiz, Marmaris’te 
Türkiye’nin ilk APİTERAPİ MERKEZİNİ 
kurmaktır. Bu yıl ikincisini 14-16 Ekim 

2016 tarihlerinde gerçekleştirmeyi 
planlamaktayız. Sempozyuma ait bilgi-
lere www.marmarisapiterapi.com adresin-
den ulaşabilirsiniz. Ayrıca Odamız web 
sayfası üzerinden ilk sempozyumun 
detaylarına ve dökümlerine ulaşabilir-
siniz. Türkiye’den uzman arıcı ve tıp he-
kimleri ile yurtdışından apiterapistlerin 
katıldığı sempozyum, hem arıcılarımı-
zın hem de yerli halkın yoğun ilgisini 
çekmiştir.

Marmaris’i, yöremizi tanıtmak ama-
cıyla Antalya YÖREX, Londra World 
Travel Market, İzmir ITB ve İstanbul 
EMITT Fuarlarına katılım sağlanmış, 
hem üyelerimiz hem de Marmaris 
tanıtılmıştır. 2016 yılı için özellikle hem 
yöresel tatlarımızı, değerlerimizi hem 
de Marmaris alternatif turizm alanla-
rını tanıtmak amacıyla GEKA desteği 
iler gerçekleştirdiğimiz Rota Marmaris 
projesi ile katılım sağlayacağımız 5 
adet uluslararası 2 adet ulusal fuar be-
lirlenmiş ve iş planları oluşturulmuştur. 

Taşkın BAYKARA

Genel Sekreter

Odamızın gerçekleştirdiği tüm projeler kaliteli hizmet ve personel ve 
üye memnuniyeti üzerine kurulmuştur. Siz üyelerimizden gelecek 

dönüşler, fikir ve öneriler Odamız için çok değerlidir. 



Yöremizin eksik ve yanlış tanıtımların 
önüne geçmek için;

1. Yerinde tanıtım
2. Tanıtım workshopları
3. Sosyal ağ kullanımı

İlkelerini benimsemekteyiz.
 

2014 yılı sonunda Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından gerçekleştiri-
len denetim ile Akredite olan Odamız, 
çalışma sistemini kaliteli hizmet ve 
memnuniyet ilkeleri üzerine kurmuş-
tur. Üyelerimizden gelen tüm talepleri 
değerlendirip bunları faaliyete dönüş-
türen Odamız, kurumsal çalışmalarına 
bu yönde devam edecektir.

Odamız, girişimcilerimizi teşvik ve 
potansiyel girişimcileri cesaretlendir-
mek amacıyla KOSGEB Sinerji odağı 
vasıtasıyla Uygulamalı Girişimcilik Eği-
timleri düzenlemekte; fuar ve tanıtım 
destekleri sağlamaktadır. 

2015 yılında kurulan Marmaris Ticaret 
Odası Gelişim Akademisi, 22 adet 

çalışan-yönetici eğitimi ve 5 adet üye 
eğitimi ile eğitimde atağa geçmiş, 
üyelerinden olumlu dönüşler almış-
tır. İzgören Akademi ile işbirliğinde 
gerçekleştirilen eğitimler 2015 yılının 
Şubat ayında başlamış ve Aralık ayı 
sonuna kadar devam etmiştir. Eğitim-
lerimizin ana amacı birimlerimizin, 
kurum içinde birbirleriyle ve yöne-
ticileriyle; kurum dışında işbirliği ve 
etkileşimde olduğumuz kurum ve ku-
ruluşlarla; en önemlisi de üyelerimiz ile 
olan ilişkilerimizi kuvvetlendirmek ve 
profesyonellik düzeyine yükseltmektir. 
Eğitim sonunda katılım sertifikalarını 
alan katılımcılarımız, işlerini planlama; 
performans hedeflerini belirleme ve 
iletişim yöntemlerini geliştirme üzeri-
ne uygulamalar yapmışlardır.

Giderek keskinleşen rekabet orta-
mında üyelerimizin çalışanları ile 
ayakta durmalarını sağlamak amacıyla 
gerçekleştirilen eğitimler uygulamalı 
olarak düzenlenmiştir. Ayrıca genç 
girişimci statüsündeki üyelerimiz, 
koçluk görüşmelerine dahil edilmiş, 
kişisel ve profesyonel yaşamlarında 
gelişme yöntemleri üzerine kendileri 

ile çalışılmıştır.

Rodos ile ticaret hacmini analiz 
ettiğimiz Marmaris ve Rodos Arasın-
daki Ticaret Hacminin Analizi ve Yol 
Haritası projemiz Güney Ege Kalkınma 
Ajansından %100 hibe almıştır. Proje 
kapsamında Odamız üyeleri arasından 
Rodos ile ticaret yapma kapasitesi olan 
120 üye firma bilgileri Yunanca’ya çev-
rilmiş ve Oniki Adalar Ticaret ve Sanayi 
Odası üyeleri ile eşleştirme sağlanmış-
tır. Yine proje sonunda hem Dış Ticaret 
hem de Rodos ile nasıl ticaret yapılır 
konusunda eğitim verilmiştir.

Odamızın gerçekleştirdiği tüm projeler 
kaliteli hizmet ve personel ve üye 
memnuniyeti üzerine kurulmuştur.

Siz üyelerimizden gelecek dönüşler, 
fikir ve öneriler Odamız için çok de-
ğerlidir. Web sayfamız üzerinden bize 
ve personelimize ulaşabileceğiniz gibi 
birebir görüşmeler için de Odamızı 
ziyaret edebilirsiniz.

Sizlere hayırlı, bol kazançlı, sağlıklı bir 
2016 yılı dilerim.

www.MTO.org.tr

Taşkın BAYKARA
Genel Sekreter

Marmaris Ticaret Odası
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Marmaris Ticaret Odası Marma-
ris’in, Marmaris Çam Balı’nın mar-
kalaşması adına yeni bir adım daha 
attı. Türkiye’nin önemli bölgelerin-
den olan Marmaris ve köylerinden 
elde edilen organik ürünleriyle, 
(keçi boynuzu, yer fıstığı, badem 
vs…) Marmaris çam balı harman-
lanıp, 

1)Bayır Köyü Harnup 
Pekmezli&Çam Ballı Lokum
2)Turgut Köyü 
Yer Fıstıklı&Çam Ballı Lokum
3)Selimiye Köyü 
Bademli&Çam Ballı Lokum
4)Marmaris Çam Ballı Lokum 

olmak üzere, tüm yöresel doğallığı 
ile lokumlarımız hazırlanmıştır.  

Geleneksellikten asla uzaklaşma-
dan oluşturulan harmanları, farklı 
tatlarla sunuyoruz.

Örnek numunelerimiz tadım ve bi-
linirlik adına ilk olarak, Muğla Valisi 

Amir Çiçek, Marmaris Kaymakamı 
Celalettin YÜKSEL , Vali Yrd. Fethi 
ÖZDEMİR’E makamında ziyaret 
edilerek  Marmaris Ticaret Odası 
Yön. Kur. Bşk Mehmet BAYSAL ve 
Yön. Kur. Bşk. Yrd Mutlu AYHAN 
tarafından takdim edilmiştir.
Çam ballı lokumlar hem tadıyla, 
hem de ürünün görselliğiyle bir 
hayli dikkat ve beğeni topladılar. 
Amaç markalaşmaya katkı; Mar-
maris Çam balının markalaşma-
sına büyük katkı sağlayacağını, 
Marmaris çam balına dünyanın 
kapılarını açmaya başladığını ve 
Marmaris Ticaret Odası bu zamana 
kadar olduğu gibi, bundan sonra 
da daha fazla öncü kuruluş olarak 
çalışmalarını daha yüksek düzeye 
taşıyacaktır.

MTO Marmaris 
Çam Balının 
Markalaşması Adına 
Önemli Bir Adım Daha Attı
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Değerli Üyelerimiz, 
Güney Ege Kalkınma Ajansına, Teknik 
Destek kapsamında yapmış olduğu-
nuz karşılıksız eğitim desteği GEKA 
tarafından onaylandı.
Onaylanan projenin imza törenine 
Genel Sekreter Taşkın BAYKARA  ve 
Eğitim Proje Danışmanlık birim sorum-
lusu Eylem Miray APAK katıldılar.
Kazanılan bu yeni proje ile Odamız 
eğitimlere ayrılan bütçe payını Güney 
Ege Kalkınma Ajansından hak kazan-
dığı Teknik Destek ile destekleyerek, 
eğitim bütçesinden harcama oranını 
azaltmış ve katkı sağlamıştır.

Odamız, GEKA'dan Teknik Destekli 
Bir Projeye Daha İmza Attı

İki yılda bir seçimleri yapılarak yeni 
yönetimin belirlendiği TOBB Muğla 
Genç Girişimciler İcra Komitesi’nin 

yeni yönetimi 7 Ocak Çarşamba günü 
gerçekleştirilen bir seçim ile belirlen-
mişti. Seçimin ardından ilk toplantıla-
rını 16 Ocak Cuma günü düzenleyen 
Komite bir araya gelerek çalışmaları 
başlattı. Toplantıya Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mustafa Ercan, 
Muğla Genç Girişimciler Kurulu İcra 
Komitesi Başkanı Yusuf Erol, Başkan 
Yardımcıları Osman Nuri Yiğitbaşı ve 
Yusuf Çetin, MUTSO Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Komite Doğal Üyesi Mustafa 
Murat Can, MUTSO Genel Sekreteri ve 
Komite Doğal Üyesi Mehmet Çüçen ve 
Komite Üyeleri katıldı. Marmaris Tica-
ret odasını temsilen Genç Girişimciler 
Bşk Özgür DERVİŞ katıldı.

Koordinatör Oda olan MUTSO çatısı 
altında buluşan komitenin toplantı-
sının açılışını Muğla Genç Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Başkanı Yusuf Erol 
gerçekleştirdi. Başkan Erol, toplantıya 
katılımları için tüm Komite Üyelerine 
teşekkürlerini sunarak konuşmasına 
başladı. “Bizler TOBB Muğla Genç 
Girişimciler İcra Komitesi olarak bu gö-
revlere talip olduk ve seçimle göreve 
geldik. Önümüzde iki yıllık bir süreç 
var. Uzun gibi görünse de aslında çok 
hızlı geçeceğinin farkındayız. Önemli 
olan bu kısa sürede, Muğla ve Muğ-
lalılar için neler yapabilir, ne yarar 
sağlayabiliriz?” sözlerine yer veren Baş-
kan Erol konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“2015-2017 dönemi Genç Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi olarak gözden 
kaçırmamamız gereken asıl husus, 
önyargılarımızı bir kenara bırakarak 

her fikre değer vermek ve gün yüzüne 
çıkması için ön ayak olmaktır. Küçük 
gibi görünse de her fikir her proje 
bizim için son derece değerlidir.”
 
Açılış konuşmasının ardından gün-
demi açan Başkan Yusuf Erol, önce-
den belirlenen gündem maddeleri 
hakkında komite üyelerinin fikirlerini 
aldı. Aktif katılım ile gerçekleştirilen 
toplantıda ön plana çıkan gündem 
maddesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesi bünyesinde bir proje yarışmasının 
düzenlenmesi oldu. Komite bu kap-
samda gerekli araştırmanın yapılması 
ve çalışmaların bir an önce başlatıl-
ması kararını aldı. Toplantı gündem 
maddelerinin görüşülmesi ve karara 
bağlanmasının ardından iyi dilek ve 
temennilerle sona erdi.

TOBB Muğla Genç Girişimciler 
İcra Komitesi seçimlerin 
ardından düzenledikleri ilk 
toplantı ile bir yol haritası çizdi.

Genç 
Girişimciler 
Çalışmaları 
Başlattı
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GEKA destekli "Marmaris ve Rodos 
arası Ekonomik Hacim Analizi ve 
Yol Haritası " projemizin ilk toplan-
tısı Odamızda gerçekleşti, toplantı 
Hacettepe Üniversitesi Dış Ticaret Uz-
manı Hakan AKIN Hocamız, ABİGEM 
yetkilileri, odamız yönetim kurulu 
üyeleri ve odamız personelinin katılı-
mı ile gerçekleşti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Dairesi Bşk. tarafından Muğla 
ili tüm oda ve borsa başkanlarına, 
Muğla ili 1/25.000 lik planları hakkında 
sunum yapıldı ve oda başkanlarından 
bölgeleri hakkında öneriler dinlendi. 
Marmaris Ticaret Odası olarak Yön. 
Kur. Bşk Mehmet BAYSAL, Meclis Üyesi 
Hakan ÖNER ve Genel Sekreter Taşkın 
BAYKARA toplantıda hazır bulundu.

Muğla Bayır’da bulunan Hocahanım Baharat Paketleme Merkezi odamızın genç 
girişimcileri tarafından ziyaret edildi.
Tüm Türkiye’de ki yöresel ürünleri toplayan Mersin merkezli firma bu ürünleri pa-
ketleyerek Muğla ve çevresinde ki marketlere göndermektedir. Kış çayından Türk 
kahvesine, buğdaydan kekiğe kadar bir çok ürünü bulmak mümkün.

"Marmaris ve Rodos arası Ekonomik 
Hacim analizi ve Yol Haritası "

Muğla İli 1/25.000’lik 
Planları Hakkında 
Sunum Yapıldı

Odamız Genç Girişimciler 
Kurulu Piyasa Analizindeler

17www.mto.org.tr
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Muğla Ticaret ve Sanayi, Ticaret, 
Deniz Ticaret Odaları ile Muğla 
Borsası’nın ortak toplantısı Mi-

las’ta yapıldı. Milas Ticaret ve Sanayi Odası 
(MİTSO)’nun ev sahipliğinde yapılan top-
lantıda oda ve borsa yöneticileri Muğla’nın 
1 / 25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda 
yapılacak değişikliklere ilişkin odaların da 
görüşlerinin alınmasını talep ettiler. Bu ko-
nuda Muğla Büyükşehir Belediye Başkan-
lığının Muğla odalarının bilgilendirmesini 
isteyen odalar, “Muğla’da nasıl bir çevre 
istediğimize de, nasıl bir sanayi istediğimi-
ze de biz karar vermeliyiz” dediler.
TOBB üyesi oda ve borsaların kuruluşunu 
düzenleyen ve bir ildeki oda ve borsaların 
her dört ayda bir ortak toplantı yapması 
öngören yasa gereğince TOBB üyesi Muğla 
odaları ve borsanın Milas’taki ortak toplan-
tısı MİTSO toplantı salonunda yapıldı. MTO 
adına Yön. Kur. Bşk. Mehmet Baysal Yön. 
Kur. Bşk. Yrd. S.Mutlu Ayhan Meclis Bşk.
Yrd. Ali Özenoğlu VE Genel Sekreter Yrd.
Mehmet Ergücü katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan 
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit 
Özer, Milas’ın tarihi, kültürel ve ekonomik 
değerleri hakkında kısa bir bilgilendirmede 
bulundu. Reşit Özer, daha sonra 5 Aralık’ta 
MİTSO’nun, bir gönüllü çevre oluşumu 
olan Bafa Gölü’nü Kurtarma ve Yaşatma 
Platformu ile ortaklaşa “Bafa Gölü’nün Eko-
lojik Sorunları ve Çözüm Önerileri” çalıştayı 
yaptıklarını belirtti. Reşit Özer, Bafa Gö-
lü’nün doğal yapısı ve tarihi yapısının yanı 
sıra çok önemli bir sulak alan olduğunu 
ve göldeki aşırı kirlenme nedeniyle her yıl 
binlerce balığın öldüğünü anlatarak Muğla 
odalarının Bafa Gölü’nün kurtarılması için 
destek vermelerini istedi. Aydın – Çine 
– Yatağan – Milas – Güllük demiryolu bağ-
lantısı, Muğla’ya doğalgaz getirilmesi ve bu 
yıl 5 / 8 Mart tarihleri arasında yapılacak 6. 
Milas Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı için 
de odalardan destek talep etti. Reşit Özer 
MİTSO’nun önermiş AVM’lerin toplam raf 

alanının ve yüzölçümünün yüzde 10’unun 
yerel ürün ve üreticilere ayrılması öneri-
sinin Hükümet tarafından yüzde 5 olarak 
yasa taslağı haline getirildiğini anımsatarak 
“Biz yüzde 10 konusunda ısrarlıyız. Bu ko-
nuda sizlerden destek istiyoruz” dedi. Reşit 
Özer, zeytincilik yasasında değişiklik yapı-
larak 25 dekardan daha küçük arazilerin 
zeytinlik sayılmayacağını ve buraların sana-
yi ve madencilik faaliyetlerine açılacağını 
belirterek “Oysa Türkiye’nin zeytin ağacı 
sayısının yaklaşık yüzde 10’unun bulundu-
ğu Milas’ta ve Türkiye genelinde, zeytin-
liklerin yüzde 80’i 25 dönümün altındadır. 
Biz böyle bir yasa değişikliği yapılmamasını 
istiyoruz ve sizlerden de bu konuda destek 
bekliyoruz” dedi. MHP Muğla Milletvekili 
Mehmet Erdoğan’ın Muğla’ya 3 yeni termik 
santral yapılmak istendiğini ve bu konuda 
ÇED sürecinin devam etmekte olduğunu 
açıkladığını vurgulayan Reşit Özer “Şu 
andaki 3 termik santralin yanına üç termik 
santral daha yapılırsa, Muğla’nın hava kirli-
liği aşırı derecede artar ve Muğla yaşanmaz 
hale gelir. Ayrıca Muğla’da balcılık da ölür” 
diye konuştu.
MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit 
Özer’in konuşmasının ardından MİTSO 
Meclis Başkanı Mustafa Yüksel, Muğla 
odaları ve borsanın geçen ortak toplantı-
sında alınan kararları okuyarak katılımcılara 
hatırlattı ve bu kararlar doğrultusunda 
yaşanan gelişmeleri anlattı. Mustafa Yüksel 
daha sonra oda başkanları ve yöneticile-
rine ortak toplantı raporu üzerine görüş 
ve önerilerini anlatmaları için söz verdi. 
Bunun üzerine söz alan Marmaris Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal, Muğla Büyükşehir Belediyesinin 
Muğla’nın 1 / 25 bin ölçekli Çevre Düzeni 
Planı’nda revizyon yapmak için çalışmalar 
yürüttüğünü anlatarak “Ancak bizim bu ça-
lışmalardan hiç haberimiz yok. Nerede ne 
olacak hiç bilmiyoruz. MİTSO eski Yönetim 
Kurulu Başkanı Enver Tuna da Büyükşe-
hir Belediye Meclisi İmar Komisyonunda 
başkan. Kendisini davet edelim, bize bil-

gilendirmede bulunsun. Bizim de bu plan 
değişikliğinde görüşlerimiz, önerilerimiz 
alınsın” diye konuştu.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Akif Arıcan da Büyükşehir 
Belediyesi ile Odaların ortak bir çalışma 
yürüterek Muğla ili için 20, 30, 50 yıllık 
hedefler konulmasını önerdi. Akif Arıcan 
“Muğla’yı kalkındırmak için hangi bakan-
lıklarla görüşülmeli, Muğla’nın gelişimi 
için nasıl bir stratejik plan belirlenmeli? 
Bu konularda odalar ortak bir çalışma 
yürütmeli. Ortak ve uzun vadeli hedefler 
ortaya konulmalı ve bunların gerçekleş-
tirilmesi için birlikte çalışılmalı” dedi. Akif 
Arıcan daha sonra “Muğlalılar olarak bizim 
en kötü tarafımız bir araya gelerek bir proje 
oluşturup bunu ilgili makamlara götüre-
memek. Muğlalılar olarak ortak projeler 
üretmeli ve sorunlarının çözümü için bir 
araya gelmeliyiz” diye konuştu.
Muğla Borsası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Gökmen, ortak toplantılarda alınan 
kararlar üzerine hangi gelişmelerin oldu-
ğunu, bu konularda Büyükşehir Belediyesi 
ile görüşüldü ise sonucun ne olduğunu, 
sorarak açıklama yapılmasını talep etti.
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahmut Serdar Kocadon ise Muğla 
turizminin 12 aya yayılması için çalışma 
yapılmasını önerdi.
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya da 1 / 25 
bin ölçekli Çevre Düzeni  Planının ilçeleri 
ilgilendiren bölümlerinin ilgili odalarca 
alınarak incelenmesini ve bunlarla ilgili 
öneriler geliştirilmesini istedi. Büyükşehir 
belediyesinin hayatın her alanında var ol-
duğunu belirten İbrahim Akkaya, bundan 
sonra yapılacak odalar ortak toplantısına 
Muğla Büyükşehir Belediyesinin de davet 
edilmesini önerdi.
Bodrum Deniz Ticaret Odası Yönetim Kuru-
lu Başkan Vekili Arif Yılmaz, şehirlerin imar 
planlarında özel çevre bölgeleri, turizm 
bölgeleri oluşturularak yetkinin bakanlıkta 
toplandığına dikkat çekerek “Muğla’da da 

TOBB Üyesi Muğla Odaları Ortak Toplantısı Milas’ta Yapıldı 
“Muğla’nın İmarında Nereye Ne Yapılacağına Biz Karar Verelim”

TOBB üyesi Muğla Odaları ve Borsa’nın başkan ve yönetim kurulu 
üyelerinin katıldığı ortak toplantıda odalar, Muğla’nın 1 / 25 
binlik Çevre Düzeni Planları  hakkında kendilerinin de görüşlerinin 
alınmasını talep ettiler.
*Odalar,  Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından 1 / 25 binlik 
Çevre Düzeni Planları hakkında bilgilendirmede bulunmasını 
istediler.
*Toplantıda,  Muğla Odaları ve Borsa’nın Muğla için ortak stratejik 
plan hazırlaması gündeme geldi.
*Odalar, işyerlerinde çalınan veya radyo ve televizyonlardan 
dinlenen müzikler ile klipler için telif hakkı ödemesini isteyen 
uygulamanın makul çerçevede yumuşatılması için yasa veya 
yönetmelik değişikliği istediler. 
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bu böyle. Birçok bölge özel çevre bölgesi 
ilan edilmiş. Muğla Büyükşehir Belediyesi-
nin yetkisinde olan alan çok az bir alan. As-
lında Muğla’da ne yapılacağına bizim karar 
vermemiz lazım. Nasıl bir turizm istiyoruz, 
nasıl bir sanayi istiyoruz, bunun kararını 
biz vermeliyiz. Fakat yetkiler bakanlıkta 
toplanmış. Bu konuda Muğla Büyükşehir 
Belediyesinin de yapabileceği fazla bir şey 
yok. Oysa bölge çok hassas bir bölge. Yan-
lış takipte bulunursak bunun sonu yanlış 
olur. Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Plan 
üzerinde Muğla Büyükşehir Belediyesinin 
yetki alanı o kadar dar ki, bizim buna itiraz 
etmemiz gerekiyor. Muğla kendi planını 
kendisi yapmalı. Bunun takip etmeliyiz… 
Bizim bakanlıklardan istememiz gereken 
asıl altyapıdır” dedi. Arif Yılmaz, 1 / 25 bin-
lik Çevre Düzeni Planı konusunda Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla odalarına 
bilgilendirme amaçlı bir sunum yapmasını 
istedi.
Muğla Borsası Meclis 
Başkanı Mehmet Merpez, 
Muğla’da tarımla ilgilenen 
kesimin çok kötü durumda 
olduğunu vurgulayarak 
dünya piyasalarındaki duru-
mun, dolardaki gelişmelerin 
ve Rusya’da yaşanan yüzde 
200 dolayındaki devalüas-
yonun Muğla tarımını vur-
duğunu belirterek “Bugün 
Rusya’da insanlar ekmek 
almaya uğraşıyor. Kimse 
ekmek alamazken portakal 
alıp yemez” dedi.  Avrupa 
Biriliği aday ve potansi-
yel aday ülkelere destek 
amacıyla AB tarafından 
oluşturulan Türkiye İçin Kırsal Kalkınma 
Projesi IPARD’in önce 20 il için uygulamaya 
konulduğunu ve bunlar içinde Muğla’nın 
yer almadığını, sonra uygulamanın 40 ile 
çıkarılmasına rağmen Muğla’nın 40 il içine 
de giremediğini anlatarak  “Oysa IPARD’ın 
desteklediği konular arasında süt, et, 
meyve ve seze, su ürünleri, çiftlik faaliyet-
leri, kırsal turizm ve kültür balıkçılığı gibi 
konular var. Bunların hepsi de Muğla’da 
var, fakat Muğla bu destek kapsamında 
yok. Muğla hep üvey evlat. Dalaman’dan 
Ankara’ya bir uçak seferimiz vardı, onu da 
kaldırdılar. Bizim siyasi ilişkilerimiz yok ve 
bu işleri halledemiyoruz ” dedi.
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üye-
si Deniz Eyinç, Bodrum Ticaret Odası’nın 
Muğla S. K. Üniversitesi ile karşılıklı olarak 
biz üniversiteden ne bekliyoruz, üniversite 
bizden ne bekliyor, şeklinde iki toplantı 
yaptığını ve bu toplantılarda görüşlerin, 
önerilerin dile getirildiğini anlatarak 
benzer bir toplantının Muğla odaları ile 
Büyükşehir Belediyesi arasında yapılmasını 
önerdi.
Bazı Muğla odalarının danışmanlığını yap-
makta olan Prof. Fuat Önder ise odaların 
ortak toplantıları ile akreditasyon süreçleri 

hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. 
Fuat Önder, akreditasyon sürecinde Muğla 
odalarının ilkleri yaşadığını vurgulayarak 
“Türkiye’de il ve ilçeleriyle birlikte akredi-
te olmuş başka il yok. Bir ilde üç odanın 
birden A kategorisinde akredite olmuş baş-
ka il de yok. Akredite olmuş odalar ortak 
bir stratejik plan oluşturmalılar. Akredite 
olmuş odalar arasında ortak bir personel 
komitesi oluşturarak ortak stratejik plan 
oluşturabiliriz. Biz bu öneriyi TOBB’ye de 
sunmuştuk ve kabul görmüştü. Bu da 
Muğla odalarının geldiği başarılı noktayı 
göstermektedir” dedi.
Toplantıda, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Akif Arıcan işyerlerinde çalınmak-
ta olan müzikler veya oynatılmakta olan 
kliplerle ilgili çok büyük miktarlarda telif 
ücreti tahakkuk ettirildiği ve bu konuda 
girişimde bulunulması da önerildi. Bodrum 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Deniz 

Eyinç, bu konuda kendilerinin bir girişimi 
olduğunu fakat karşılarına üç ayrı telif 
şirketi çıktığını ve her birisiyle ayrı ayrı 
sözleşmeler yapılması gerektiğini anlatarak 
“Her bir telif şirketiyle anlaşmak da zor. 
Üstelik işyerinizde radyodan dinlediğiniz 
müzik için de, televizyonda müzik yayını 
yapan kanalları açarak dinlediğiniz müzik-
ler için de, zilinizde çalan müzik için de telif 
ödenmesi gerekiyor. Sıradan bir işyeri için 
yılda ödenecek telif ücreti 2 – 3 bin lirayı 
buluyor. Bu konuda dava açan odalar da 
var. Belki bizim de dava açmamız gere-
kebilir” dedi. Bodrum Deniz Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arif Yılmaz, 
“Bu iş kapı zillerine kadar gelmiş ise telif 
takibi yapan şirketlerle anlaşmak mümkün 
değil. Bu konuda yasa veya yönetmelik 
değişikliği yapılmalı. Yasa veya yönetmelik 
değişikliği için siyasilerle görüşmeliyiz” 
diye konuştu.
Toplantıda daha sonra bazı Muğla oda-
larına akademik danışmanlık yapmakta 
olan Prof. Mustafa Marangoz “Türkiye 
Ekonomisinin 2014 yılı değerlendirmesi 
ve 2015 yılından beklentiler” konulu bir 
sunum yaptı. Prof. Marangoz, ekonomide 
yeterli veri olmayışını eleştirerek “Bizim en 

büyük sıkıntımız yeterli veri olmayışıdır. 
Olan verilerin de güvenilir olmamasıdır. 
TÜİK bile yeterli veri toplayamıyor. Yeterli 
veri olmadığı için iller düzeyinde enflasyon 
hesaplaması yapamıyoruz. Bu konuda sağ-
lıklı bir veri tabanı oluşturmak zorundayız” 
dedi. Prof. Marangoz ekonomide büyüme 
rakamlarının her zaman nüfus artışının 
önünde gitmesi gerektiğini belirterek 
Türkiye’nin orta gelir düzeyi tuzağına düş-
tüğünü söyledi ve “Bu konuda hükümetin 
almış olduğu önlemler var fakat henüz 
sonucunu göremedik” diye konuştu. Cari 
açığın ekonomiler için bir tehdit olduğunu 
vurgulayan Prof. Marangoz, Türkiye’nin dış 
ticaret açığının 2000 yılında 15.4 milyar 
dolar düzeyinde olduğunu 2014 yılında 
ise dış ticaret açığının 85.9 milyar dolara 
yükseldiğini ve 2015 yılında ise 85 milyar 
dolarlık bir dış ticaret açığı öngörüldüğünü 
anlattı.  Prof. Marangoz, Suriye nedeniy-

le Türkiye’nin bu ülkeye 
ihracat yapamadığını ve 
üstelik sığınmacılar için 500 
milyar TL harcamak zorunda 
kaldığını da sözlerine ekledi. 
Prof. Marangoz, Muğla ilinin 
dış ticaret fazlalığı verdiğini 
belirterek Muğla ekonomisi 
için yeni yatırımlara ihtiyaç 
duyulduğunu ve ildeki 
otellerin kullandığı kağıt 
ürünlerin üretilebileceğini 
ve kesme çiçekçilik yapılabi-
leceğini söyledi ve Muğla’da 
balcılığın gelişmesi için bir 
arıcılık araştırma enstitüsü 
kurulmasını önerdi.
Bodrum Esnaf, Sanatkarlar 
ve İşadamları Derneği (BE-

SİAD) eski yönetim kurulu başkanı Engin 
Kaplan, dernek olarak Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi’nden mezun olan öğrencilerle 
çalışacak elemana ihtiyaç duyan işadam-
larını internet ortamında buluşturacak bir 
projeleri olduğunu anlattı.
Muğla Genç Girişimciler İcra Kurulu Baş-
kanı Yusuf Erol da, genç girişimciler olarak 
çok şeyler yapmak istediklerini belirterek 
“Muğla’nın sesini duyurmak istiyoruz” dedi.
TOBB üyesi Muğla odaları ve borsa başkan 
ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı Milas 
ortak toplantısı daha sonra katılımcılar bazı 
önerilerini dile getirdiler. Bodrum Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İb-
rahim Akkaya, merkezleri büyük şehirlerde 
olan ve şubeleri Muğla’da faaliyet gösteren 
firmaların vergilerini büyük şehirlerde 
ödediklerini anlatarak “Bu durum, vergi 
geliri daha az görünen Muğla’nın mer-
kezden alacağı payı da olumsuz etkiliyor. 
Bu firmaların Muğla’da kazandıklarının 
vergisini Muğla’da ödemelerini sağlayacak 
bir sistem oluşturulmalı” dedi.
Toplantı, MİTSO Meclis Başkanı Mustafa 
Yüksel’in önerilerden derlediği özeti oku-
masıyla sona erdi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
akredite olarak ‘5 yıldızlı’ ünvanı alan oda 
borsa sayısının 191’e ulaştığını, 41 oda 
ve borsanın da yolda olduğunu açıkladı. 
Akreditasyon belgelerinde hedef; 365 oda 
ve borsanın tamamı.
Geçen yıl çalışmaları tamamlanan ve 
denetimleri gerçekleştirilen 10. Dönem 39 
oda/borsa ile akreditasyon sertifikalarını 
yenileyen 1, 2, 5 ve 7. Dönemden 54 oda/
borsa; TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Fikri Işık’ın da katılımıyla düzenlenen 
törenle sertifikalarını aldı.
Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başka-
nımız Mehmet BAYSAL, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Süleyman Mutlu AYHAN, 
Meclis Başkan yardımcısı Ali Özenoğlu, 
Genel Sekreter Taşkın BAYKARA, Akre-
ditasyon Sorumlusu Eylem Miray APAK, 
Kalite Sistemi Temsilcisi İlker Gökay, Halkla 
İlişkiler ve Basın Yayın Sorumlusu Cevriye 
Güneştutar ve Danışmanımız Prof. Dr. Fuat 
Önder katıldı.
Odamızın başarılı çalışmaları sonucu hak 
kazandığı “5 Yıldızlı Hizmet veren Akredite 
Oda” sertifikasını  Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliğinde düzenlenen tören ile Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet BAYSAL Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın elin-
den aldı. Böylelikle Marmaris Ticaret Odası 
kalitesini bir kez daha tescil ettirmiş oldu.
TOBB  Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
törende yaptığı konuşmada, Bakan Işık'a, 
OSB'lerdeki taban alanı kısıtlamasının kal-
dırılması ve kamu ihalelerindeki yerli ürüne 
getirilen avantaj için teşekkür etti.
Hisarcıklıoğlu, bugün kendileri için bir 
gurur günü olduğunu ifade ederek, şöyle 
konuştu:
 "191 oda ve borsamız Türkiye'de 5 yıldızlı 
oda ve borsa kapsamında, yani akredite 
oldular. 41'i de hatta girmiş durumda. İn-
şallah kısa sürede bu 41'ine de bu salonda 
ödülünü vereceğiz. Gururla övüneceği-
miz bir camiamız var. 5 yıldızın manası 
şudur aslında. Bugün 5 yıldızlı olan oda 
ve borsalarımız, hizmet kalitesi anlamıyla 
Londra'daki, Paris'teki, Berlin'deki oda ve 
borsalar, üyelerine hangi standartta hizmet 
veriyorsa, bu oda ve borsalarla minimum 

aynı seviyeye gelen 191 oda ve borsamızın 
başkanları ve tüm çalışanlarını kutluyo-
rum."
 
TOBB Başkanı olduğunda sadece 5 oda 
ve borsanın profesyonel çalışanlarının 
İngilizce okuyup yazabildiğini anlatan 
Hisarcıklıoğlu, bugün itibarıyla ise 355 oda 
ve borsanın çalışanlarının İngilizce okuyup 
yazabilir hale geldiğini ifade etti. Geçen za-
man içinde oda ve borsalarda bunun gibi 
birçok dönüşümü gerçekleştirdiklerini dile 
getiren Hisarcıklıoğlu, "Önümüzdeki süreç 
çok önemli. Çünkü artık markalaşan ülkeler 
değil, iller, ilçeler var. Bu noktada, hizmet 
kalitesini artırmak için üyelerimizin, firma-
larımızın taleplerini toplamamız lazım. Biz-
den daha fazla ne hizmet bekliyorlar, bunu 
değerlendirmemiz lazım" diye konuştu.
 
- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
"Faizlerin artık yatırımcımızın önünde 
engel olmaktan çıkması Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı olarak en önemli arzu-
muz. Bu noktada Merkez Bankamızın da 
gereken adımları daha cesaretle atacağına 
inanıyorum" dedi.
Törenin açılışında konuşan Işık, artık 
Türkiye'de sadece otellerinin değil, ülkenin 
geleceğine hizmet eden oda ve borsaların 
da 5 yıldızlı hizmet verdiğini söyledi.
Türkiye'nin son 12-13 yılda çok önemli 
mesafe kat ettiğini dile getiren Işık, birçok 
alanda artık 2002 ile kıyaslama yapmadık-
larını ifade etti. Işık, bu başarının da özel 
sektörle yapılan işbirliği sayesinde yakalan-
dığını vurguladı.
 
- "Mevzuatımızdaki gereksiz hükümle-
rin tamamını ayıklayalım"
Sanayicilerle, iş adamlarıyla her konuda 
istişare yapmaya devam edeceklerini anla-
tan Işık, oda ve borsalarla her gittikleri ilde 
mutlaka toplantı yaptıklarını ifade etti.
Fikri Işık, oda ve borsalardan destek de 
beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Bürokrasinin azaltılmasıyla ilgili çalışma-
mız için sizlerden görüş bekliyoruz. Sizlere 
bir çağrı yapmak istiyorum. Ben bakan 

olarak arkadaşlarıma talimat verdim. Bizim 
mevzuatımızdaki gereksiz hükümlerin 
tamamını ayıklayalım. Bürokrasiyi artıran, 
kırtasiyeciliği artıran, gereksiz zaman ve 
enerji kaybına neden olan tüm gereksiz 
mevzuatı ayıklayalım. Bu talimatı ver-
dim. Hedefimiz mart sonuna kadar bunu 
yapmak. Şu anda Başbakanımızın da böyle 
bir talimatı var. Ancak şunu da iyi biliyoruz, 
bizim bürokrasi anlayışımız, kendi yetkisin-
de olan bazı alanları devretmek istemez. O 
zaman bu yaptığımız çalışma belki sonuç 
vermeyebilir. O zaman ne yapalım? Gelin 
mevzuatımızı birlikte basitleştirelim ve en 
sade, en yalın bürokrasiye sahip bakanlık, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olsun. 
Bu noktada sizlerden özellikle destek 
bekliyoruz."
 
- "Şu ana kadar 509 tane yerli malı bel-
gesi verildi"
Hükümet ve Bakanlık olarak üretimde 3 
temel önceliklerinin bulunduğunu belirten 
Işık, bunların yerli, yenilikçi ve yeşil üretim 
olduğunu ifade etti.
Işık, bunun için önemli birçok düzenlemeyi 
hayata geçirdiklerini belirterek, bunlardan 
birinin de yerli ürüne kamu ihalelerinde 
fiyat avantajı uygulanması olduğunu 
kaydetti. Bu uygulamada yerlilik oranı 
hesaplama yöntemini Bakanlık olarak 
belirlediklerini ve bu yöntemi tüm odalara 
gönderdiklerini anlatan Işık, "Şimdi bu oda-
larımız bu yönteme göre kendisine yapılan 
başvuruları inceliyor ve eğer yüzde 50'nin 
üzerinde yerlilik oranı varsa, 'bu ürün yerli 
malıdır' diye belgeyi veriyor. şu ana kadar 
509 tane yerli malı belgesi verildi. İnanıyo-
rum ki bu her geçen gün daha da artacak" 
diye konuştu.
Burada odalardan hassasiyet beklediklerini 
dile getiren Işık, hak etmeyen kişilere bu 
belgenin verilmemesini istedi.
 
- "Faiz indirim beklentimiz artırıyor"
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun KOBİ'lere 
verdiği müjdeleri de hatırlatan Işık, oda ve 
borsalardan KOBİ'leri yönlendirmelerini 
istedi.
 
Türkiye'nin önünde güzel fırsatlar oldu-
ğunu ve bunları değerlendirmek istedik-
lerini dile getiren Işık, "Petrol fiyatlarının 
düşmesi, Türkiye için bir fırsat olacak. cari 
açık gittikçe azalıyor ve azalmaya devam 
edecek. Enflasyonda ciddi bir düşüş bekli-
yoruz. Tüm bunlar faiz indirim beklentimizi 
artırıyor. Artık faizlerin de yatırımcımızın 
önünde engel olmaktan çıkması Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak en 
önemli arzumuz. Bu noktada Merkez 
Bankamızın da gereken adımları daha 
cesaretle atacağına inanıyorum" ifadelerini 
kullandı.
 
Konuşmaların ardından Bakan Işık ve Hisar-
cıklıoğlu, oda ve borsaların yöneticilerine 
sertifikalarını verdi.

Akredite Oda  Sertifikasını Aldık
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Sayın Kaymakamımızın başkanlık ettiği "2014 yılı değerlen-
dirme ve 2015 yılı beklentileri" toplantısı Belediye, odalar, 
kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin katılımı ile Marma-
ris polis evinde gerçekleşti.
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Baysal, Sür-
dürülebilir turizm için alternatif turizm kaynaklarına ihtiyaç 
duyulduğuna dikkat çekti ve bu yönde halen çalışmaları 
devam eden HEMİTEA projesi, AMOS projesi ve ROTA MAR-
MARİS projesinin de bir ayağını oluşturan "Marmaris Kültür 
ve Gastronomi" şenliği hakkında bilgi verdi.
Ayrıca sağlıklı bir planlama ve yapılacak yatırımların yön-
lendirilmesi için Bilginin önemine vurgu yapan Mehmet 
BAYSAL ilçemizde kurumların ortak hareket ederek bir veri 
bankası oluşturulmasının gerekliliğine değindi.

Marmaris İçin Turizm 
Değerlendirme Toplantısı

TOBB’de Meclis Üyeleri 
Eğitimi Yapıldı
Meclis Başkan Yard. Ali Özenoğlu, Yön. Kur. Başk. Yard. 
Ahmet Malik Yavuz, Yön. Kur. Üyemiz Mahmut Akyazıcı 
ve Yön. Kur. Üyemiz Fatih Kaplan, 13-14-15 Şubat 2015 
tarihlerinde Ankara’da TOBB tarafından düzenlenen 
Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerine katıldılar
Seminerin açış konuşmasını yapan TOBB Genel Sekreteri 
Mustafa Saraçöz, katılımcılara başarılar diledi.
 3 gün süren seminerde, TOBB’un kurumsal yapısı ve 
iştirakleri hakkında bilgiler ve ticari uyuşmazlıklarda 
arabuluculuk, döviz kurları, faiz, borsa ve kişisel gelişim 
eğitimleri verildi.

Amos Antik Kenti’nde yüzey araştırması ve kazı çalışmalarının plan ve uygulama süreci 
hakkında bilgilendirme ve görüş-alışverişi yapıldı.
Toplantıda Selçuk Üniversitesi Doç Dr. Ertekin Doksanaltı, Dr. Erdoğan Aslan, Öğr. Gör. 
İbrahim Karaoğlan ve Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey, Amos için projelendirilen 
yüzey ve kazı çalışmalarının süreç, takvim ve bütçesine ilişkin bilgi vermiştir.

Amos Antik Kenti’nde Yüzey 
Araştırması Hakkında Toplantı
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Meclis Başkanı Ali Kansu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal ve Genel Sekreter Taşkın Baykara; odamızın Akredite 
olması için personelimizin yapmış olduğu çalışmalar ve 
katkılarından dolayı kendilerine teşekkür plaketi verdiler.
Türkiye’deki oda ve borsaların “5 yıldızlı hizmet” vermesi için 
fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi, oda ve borsalarımızın 
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda marka-
laşmasında öncü rol üstlenmektedir

MTO Personeline 
Teşekkür Plaketi
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Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
turizm sezonu başlarken, muhteşem 
bir Geleneksel El Sanatları sergisi ile 
Marmaris halkını buluşturdu. 21 Şubat 
01 Mart tarihleri arasında açık kalacak 
sergi her gün Saat  12.00 – 21.00 arası 
ziyaret edilebilecek. 
Marmaris Esnaf  ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Şükrü Ayyıldız Marmaris’in 
geçmişini günümüze taşıyan  Gelenek-
sel El Sanatları sergisi ile köklerimizle 
bir köprü kurulduğunu ve bu köprü 
ile  turizm sektöründe, dünya ülke-
lerinden Marmaris’e gelen insanlara 
yerinde tanıtımın gerçekleştirildiğini 

söyledi.
Geçmişten günümüze temasını işleyen 
sergide, geleneksel halı dokumacılığı 
ve çini boyama sanatının en güzel 
örneklerinin sergilenmesinin yanı 
sıra, deneyimli eğitmenlerin gözeti-
minde uygulamalı çalışmalar yapmak 
mümkün.
Serginin açılışında bir araya gelen 
Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Şükrü Ayyıldız, Marmaris Tica-
ret Odası Başkanı Mehmet Baysal, Mar-
maris Şoförler Odası Başkanı İbrahim 
Tarım, Marmaris Esnaf Kefalet Odası 
Başkanı Mehmet Şencan ve Marmaris 

Kaymakamı  Celalettin Yüksel, açılış 
kokteylinde buluştukları yuvarlak 
masa sohbetinde Marmaris için en iyi 
en güzeli nasıl ortak akıl kültürü içinde 
dayanışarak, uyumlu bir işbirliği ile 
hayata geçiririz üzerine konuştular.
Serginin açılışını hep birlikte gerçek-
leştiren Oda Başkanları, Blue Port 
Yöneticisi Ayten Demir Bilgin ve 
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel 
bilahare Blue Port AVM  ikinci katında 
bulunan, Kalimerhaba Derneği – Mar-
maris Kültür Merkezi “Aşkın Resim Hali” 
Karma Resim Sergisini ziyaret ettiler.

Geçmişten Günümüze El Sanatları Sergisi
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Marmaris Ticaret Odası ev sahipliğinde yapılan 
toplantıya MTO Yönetim Kur. Başkanı Mehmet 
Baysal ve personeli,  İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürü Nazif Çiftçi ve personeli, Muğla İli Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünden Suat Büyükabalı, Halil Göcük, 
E.Ü.Z.Fak. Muazzez Cömert, Muğla Üniversitesinden Yrd.
Dç.Dr. Ali İhsan Öztürk katıldılar.

Toplantıda organik tarım hakkında çiftçileri bilinçlendir-
menin ve yaygınlaştırmanın önemine değinildi ve ortak 
çalışmayla ortak bir proje hazırlanmasına ve uygulanmasına 
karar verildi.

Marmaris Ticaret Odasının hazırlamış olduğu “Marmaris 
Yarımadası Stratejik Planı” nda somut verilerle ortaya koy-
duğumuz  gibi organik tarımın teşviki ve yöremizde yetişen 
ürünlerin belirli tema altında pazarlanarak, köylerin ekono-
mik ve marka değerine sahip ürünlerle ön plana çıkarılması 
önem arz etmektedir. Toplantı sonunda da aynı sonuca 
varılmış ve kurumlar birlikte çalışma kararı alarak bir Proje 
Ekibi oluşturmuştur.

“Küresel alanda kültürel ve yöresel bir marka olarak yerinizi 
almak istiyorsanız, yöresel olanı kaybetmemelisiniz.”

Küresel Düşün 
   Yöresel Hareket Et
Yöremizde, yöresel ürünlerimizi ön plana çıkarmak için “Organik Tarımı 
Geliştirme ve Organik Pazar Oluşturma” toplantısı yapıldı.
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Vergi Dairesinden 
Marmaris Ticaret 
Odasına ziyaret

23 Şubat - 1 Mart 2015 Tarihleri arasında 
tüm yurtta kutlan 26. Vergi Haftası kapsa-
mında, Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüse-
yin BAYAR,   Muğla Vergi Dairesi Mükellef 
Hizmetleri Grup Müdürü Ahmet ARSLAN 
ve Marmaris Vergi Dairesi Müdürü Ali Rıza 
DURAK Odamız Yönetim Kurulu’na neza-
ket ziyaretinde bulundular.

Organik Tarımı ve Organik Pazar 
Oluşturma Çalışmaları devam ediyor. 
Yöremizde, yöresel ürünlerimizi ön 
plana çıkarmak için “Organik Tarımı 
Geliştirme ve Organik Pazar Oluştur-
ma” çalıştayı geçtiğimiz hafta Marmaris 
Ticaret Odasında yapılmıştı. Bu top-
lantıda çiftçi ve köylüyü bilgilendirme 
toplantılarının yapılması kararı alın-
mıştı. Bu karar doğrultusunda İl Tarım 
Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve 
Marmaris Ticaret Odası görevlileri köy 

ziyaretlerinde bulunarak köylülere 
Organik tarım hakkında bilgi verildi. 
Köylülerin organik tarım hakkındaki 
görüşleri ve fikirleri alındı.
 İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Mü-
dürlüğü ve Marmaris Ticaret Odası 
görevlileri organik tarım ziyaretlerine 
Turgut köyü ve Yeşilbelde Köyü ile baş-
ladı. Köy muhtarlarının da bulunduğu 
toplantıda köylüler çok memnun kaldı. 
Organik tarım hakkında yetersiz ve 
yanlış bilgi sahibi olan köylüler aldıkları 

bilgilerle, organik tarım yapabilecekle-
rini ve bunun gelirinin yüksek olacağı-
nın farkına vardılar. 
Toplantı sonucunda köylülere bilgilen-
dirme toplantılarının devam etmesi 
gerektiği kararı alındı. Bu süreçte köy-
lüler arasından pilot uygulama olarak 
birkaç kişinin seçilmesi ve bu kişiler 
üzerinden diğerlerine örnek oluştur-
mak daha sonuç odaklı olacaktır.

Organik Tarım Hakkında Köylüleri Bilgilendirme Toplantıları

GEKA destekli "Marmaris ve 
Rodos arası Ekonomik Hacim 
analizi ve Yol Haritası " proje-
mizin ilk toplantısı Odamızda 
gerçekleşti, toplantı Hacet-
tepe Üniversitesi Dış Ticaret 
Uzmanı Hakan AKIN Hocamız, 
ABİGEM yetkilileri, Odamız 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Odamız personelinin katılımı 
ile gerçekleşti.

Marmaris ve Rodos arası Ekonomik 
Hacim analizi ve Yol Haritası 
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Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Ahmet 
Şerif İzgören, Marmaris’ te Grand 
Yazıcı Mares Otel’de liseli öğrenciler-
le buluştu. Yaklaşık 650 öğrencinin 
katıldığı “NEDEN" isimli sunumuyla lise 
öğrencileri ile bir araya gelen İzgören, 
hedef, kariyer, başarı, emek, liderlik, 
üretmek-tüketmek, alışkanlıklar başlık-
lı konularda öğrencilerle deneyimlerini 
paylaştı.
Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Baysal, öğrencilerin 
hedeflenmesi gerektiğine vurgu yapa-
rak “ Marmaris Ticaret Odası olarak siz 
öğrencilerimize verdiğimiz sözü tuttuk 
ve gelecekte sizlere düşünsel olarak 
katkı vermek amacıyla bu semineri 
düzenledik. Hocamız aynı zamanda 
dört yıldır Marmaris Ticaret Odası’ nın 
eğitim danışmanlığını yapmaktadır. 
Hiç bilmediğimiz yönleriyle Türkiye’ de 

olan hayatsal deneyimler ve tecrübele-
ri Sayın hocamız size aktararak, sizlere 
verilen CD’lerde dünden bugüne “Kar-
ya’dan Cumhuriyet’e Marmaris ve Mar-
maris Yarımadası Stratejik Plan kitabını 
bulabilirsiniz. ” dedi. Baysal ayrıca, 
Sunay akın’ ın da 17 Mart’ ta Marmaris’i 
ziyaret edeceğini ve Marmaris hak-
kında bilinmeyenleri onun ağzından 
öğrenebileceklerinin müjdesini verdi. 
Marmaris ticaret odası bu yıl üniver-
site giriş sınavında 2. Aşamada bütün 
branşlarda ilk bine giren öğrencilere 
laptop hediye edileceğini söyledi.
Ayrıca bu eğitim seminerinin gerçek-
leştirmesine katkıda bulunan Marma-
ris Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne, İzgören Akademi’ye ve 
Grand Yazıcı Mares Oteli’ne teşekkür-
lerini iletti.

AHMET ŞERİF İZGÖREN 
MARMARİS’TE GENÇLERLE BULUŞTU
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Değerli Gençlerimiz;
Sizler bizlerin geleceği…
Ailelerinizin gözbebeği. Ülkemizin teminatısınız.
Hepinizin çeşit çeşit beceri ve kabiliyetleriniz mevcuttur. 
Önemli olan kendinize güvenerek,  yeteneklerinizi akılcı kullanarak; geleceğinizi doğru kurgulamanızdır.
Büyük önderimiz ATATÜRK ün dediği gibi
“Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.” 

YETER Kİ  İSTEYİN. YETER Kİ İSTEDİĞİNİZİ ALACAĞINIZA İNANIN
Hayatınızda  BAŞARI  siz gençlerimizin hep yanında olsun.
Sizlere inanıyor ve güveniyoruz

Sevgi, sağlık ve başarıyla kalınız; Mehmet BAYSAL
Yönetim Kurulu Başkanı
Marmaris Ticaret Odası
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Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
Odamız ve İzgören Akademi işbirliğinde 25/02/2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen Per-
formans Yönetim Sistemi eğitimi yoğun ilgi ile karşılaştı. Üye işletmelerimizin müdürleri, 
genel müdürleri, insan kaynakları yöneticileri ve personel sorumlularının katıldığı eğitim  
Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Anabilim Dalında 
yüksek lisans mezunu olan İK Uzmanı Gaye Önsel tarafından verilmiştir. 

Performans Yönetimi Sistemi eğitimi, kurum hedefleriyle birey hedeflerinin örtüşmesini, 
böylece tüm çalışanların ortak bir başarı tanımına sahip olmalarını sağlayan bir sistem 
oluşturmayı hedefler. Kurum içinde değerlendiren ve değerlendirilenleri, performans yö-
netim süreci ve yetkinlik modeline ilişkin bilgilendirir, performansın iyileştirilmesi ve kişisel 
gelişim planları için gerekli yöntemleri sağlar.

• Adil, objektif ve yetkinlik temelli 
performans değerlendirme
• Geçmiş performansı değerlendirme, 
gelecek performansı artırma
• Çalışanların yetkinlik düzeylerini 
geliştirme
• Görüşme sırasında bilgi toplama, 
soru sorma ve yapıcı geribildirim 
verme
• Eğitim ihtiyaçlarını belirleme
• Güvenilir ücretlendirme, terfi, 
ödüllendirme ve işe son verme 
kararları oluşturma
• Performans değerlendirme sürecinin 
önemini benimseme

Katılımcıya Kazandırdıkları: Kuruma Kazandırdıkları:
• Etkin performans yönetim sistemini 

kuruma mal etme

• Performans değerlendirme sürecine 

işlerlik kazandırma

• Performans sonuçlarına dayalı 

kurumsal kararlar oluşturma

• İnsan kaynağını güvenilir, adil ve 

nesnel ölçütlerle etkin kılma

• Geliştirme politikalarını somut 

verilere dayandırma

Marmaris Ticaret Odası üye eğitimleri İzgören Akademi ile devam edecektir. Lütfen web sayfamızda Eğitim Hizmetleri 
başlığında yayınlanan Eğitim Takvimimizi takip ediniz.
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Odamızın Güney Ege Kalkınma Ajansı 
teknik destek kapsamında TOBB ETÜ 
SEM iş birliği ile "Topluluk Önünde Ko-
nuşma ve Sunum Teknikleri" eğitimini, 
Devlet Tiyatrosu Sanatçı, Öğretim 
görevlisi, İletişim Uzmanı Adnan ER-
BAŞ tarafından; Odamız Meclis Üyeleri, 
Kadın Girişimciler, Genç girişimciler ve 
personelimizin katılımıyla gerçekleşti. 
Yapılan araştırmalar insanların bi-
rinci korkusunun topluluk önünde 
konuşma korkusu olduğunu gösteri-
yor. Özellikle eğitim sistemimizdeki 

yaygın ezbercilik anlayışı ile yetişen 
nesiller bir topluluk karşısında söz 
söylemek gerektiğinde heyecanlanı-
yor, korkuyor, sesi titriyor veya terli-
yor. Eğitimimizin bu başlık altındaki 
maddeleri tüm bu korkuları gidermek 
veya sorunun temelinde yatan konuyu 
açığa çıkararak çözüm yoluna gitmeyi 
amaçlıyor.
Bu derste, katılımcıların toplum önüne 
çıkma heyecanını yenerek tüm olumlu 
çabaları için cesaret kazanmaları, top-
lum karşısındaki konuşmalarında etkin 

bir hitabetle insanları etkileyerek me-
sajın doğru iletilmesi ve kendi potansi-
yellerini değerlendirerek, mutluluk ve 
başarıya ulaşmaları amaçlanmaktadır.
Üç gün süren eğitimimizin birinci 
gününde hitabet, diksiyon, nefes 
ve tonlama teknikleri üzerine; ikinci 
günde beden dili ve etkili sunum 
yöntemleri ile devam etti. Üçüncü ve 
son günde, uygulamalar ve çok önemli 
detay kazanımları ile devam etti.

“Topluluk Önünde Konuşma ve 
Sunum Teknikleri” Eğitimi

Üç şeyin geri dönüşü yoktur; ağızdan çıkan sözün, 

yayından çıkan okun, kaçırılan fırsatların
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
BAYSAL Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret 
etti.
Yapılan görüşmede Başkanımız Meh-
met BAYSAL Odamızın yürüttüğü 
projeler hakkında bilgi verdi.
Bölgemize ait yöresel tatlar ile hazır-
lanan Selimeye Bademli, Turgut yer 
fıstıklı, Bayır Harnuplu ve Çam Ballı 
lokumlar Büyük Şehir Belediye Başka-
nımıza ikram edildi.
Ayrıca Marmaris'imizin geçmişinin ve 
Kültürel zenginliklerinin anlatıldığı 
"Denizde Efelik Olmaz" ve "Karya’dan 
Cumhuriyet'e Marmaris" kitaplarımız-
da Büyük Şehir Belediye Başkanımıza 
hediye edildi.

Baysal Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. O.GÜRÜN’ü ziyaret etti.

İşsizlerin teorik eğitimden ziyade 
pratiğe dönük uygulamalarla meslek 
sahibi olmaları ve bu yolla mesleki 
tecrübe kazanmaları amacıyla İŞKUR 
tarafından düzenlenen işbaşı eğitim 
programlarının kapsamı genişletiliyor.
İşbaşı eğitim programlarının yeniden 
yapılandırılması için çalışmalar tüm 
hızıyla sürerken bu programlar ile hem 
işsizlerin işgücü piyasasına girişlerinin 
kolaylaştırılması ve mesleki tecrübe 
kazanmalarının sağlanması hem de 
işgücü piyasasının ara eleman ihtiyacı-
nın kaynağında karşılanması hedefle-
niyor.
Program en fazla haftalık 45 saat, top-
lam ise 6 ay olarak düzenlenebilecek. 

Program süresince katılımcılara; katıl-
dığı her bir fiili gün için kursiyer zaruri 
giderleri ödenecek. Yeniden yapılan-
ma kapsamında bu ücretin 25 TL’ye çı-
karılması planlanıyor. Bunun yanı sıra, 
Program süresince her bir katılımcı için 
iş kazası ve meslek hastalığı sigorta 
primi ile genel sağlık sigortası primi de 
İŞKUR tarafından karşılanacak.
Bu programlardan yararlanabilmek 
için kişinin İŞKUR’a kayıtlı bir işsiz 
olması, öğrenci olmaması ve 15 yaşını 
tamamlamış olması gerekiyor. Ayrıca 
katılımcıların, işverenin 1. dereceden 
kan hısmı olmaması da aranan şartlar 
arasında. Yeniden yapılandırma kap-
samında, katılımcıların, işbaşı eğitim 

programlarının başlamadan önceki 
6 aylık dönemde işyerine ait prim ve 
hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar 
dışında olması koşulu revize edilerek 
bu sürenin 3 aya indirilmesi planlanı-
yor.
Yeniden yapılandırılacak olan işbaşı 
eğitim programlarından, 2 elemanı 
olan işyerleri dahi yararlanabilecek. 
2-10 işçi çalıştıran işyerlerinde 1 katı-
lımcı işbaşı eğitim görebilecek. Daha 
büyük işyerlerinde ise işçi sayısının 
10’da biri kadar katılımcı, işbaşı eğitim 
programından yararlanabilecek. İşyer-
leri, katılımcıların işbaşı eğitimlerini 
mevcut çalışanları aracılığıyla işyerin-
de fiilen sağlamak zorunda olacak.

İŞKUR, işsizlikle mücadelede;  “İşbaşı Eğitim 
Programları”nın kapsamı genişletiliyor. Yeni 
düzenlemeyle en az 2 çalışanı bulunan 
işyerleri de işbaşı eğitim programlarından 
yararlanabilecek.

İşveren Ve İşsizlere 
“İşbaşı”nda Destek
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Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının 
girişimleri ile başlatılan ve tüm Muğla 
Odalarının  katkıları ve işbirliğinde 
gerçekleştirilen   100 Kadın Projesinin 
tanıtımı ve plaket töreni 26 Mart 2015 
günü MUTSO binasında yapıldı. Tören-
de Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal kitapta yer alan değer-
li kadınlarımıza plaketlerini iletti. 
Muğla ve ilçelerinde yer alan Ticaret 
ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler 
Kurulu “100 Yılda 100 Kadın” projesi 
kapsamında Marmaris’e emek veren, 
tanıtımında katkıda bulunan ve iz bı-
rakan bayanlarımızı hikâyelerini Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi katkıları ile 
bir kitap da toplandı.
  “ Bu proje ile Muğla ve ilçelerinde 
1913-2013 yıllarını kapsayan 100 yıllık 

süreçte Muğla bölgesine emek veren, 
Muğla’nın veya ilçelerinin adını duyu-
ran kadınlara ait silinmiş izlerin ya da 
gizlenmiş konuların bugüne taşınma-
sını, Muğla’ya emek veren kadınlarla 
ilgili bilgilerin kategorize edilerek kent 
tarihine, bugünkü ve gelecek kuşakla-
ra belge oluşturması ve  katkıda bulu-
nan kadınlara saygı görevinin yerine 
getirilmesi amaçlandı.
 
“Marmaris’ten yer alan kadınlar ise; Ali-
ye Ayyıldız, Şerife Uysal, Melek Özver, 
Özgönül Arvin Deniz, Fatma Gebeş 
Çimen; Rana Demiriz, Selma Sonat, 
Nazlı Çağla Dönertaş, Şiir Dürüst ve  
Sarı Ana. Kendilerine teşekkürlerimizi 
ve saygılarımızı sunuyoruz.

100 Yılda 100 Kadın kitabının 
tanıtımı ve plaket töreni
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“Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz herşey KADIN eseridir”  
          Mustafa Kemal ATATÜRK.

8 Mart 2015 
Kadınlar 
Günü 
Yemeği

Marmaris sermayesini yönetmekte ne kadar başarılı olduk-
larının bizlere gösteren üst düzey banka yönetici bayanla-
rın(YKB Md.Tijen Burnukara, Şekerbank md. Serap Demi-
rel, Halkbank Md Serpil Gedik, Halkbank Şb.Md Şebnem 
Taktakoğlu, Garanti Bnk Şb Md. Gülçin Barut) ; MTO Meclis 
Bşk. Yrd, Kadın ve Genç Gir. Başkanımızın katılımı ile MTO 
Başkanı Mehmet Baysal kadınlar günü yemeği verdi.

TÜSİAD'ın yeni Başkanı Cansen Başaran-Symes seçildi. Arzu-
han Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner'den sonra üçüncü kez 
seçilen kadın başkan oldu.TÜSİAD gibi Sanayi ve Ticaretin 
en önemli kuruluşlarından birinin başında üçüncü kez bir 
kadın olması, Kadınların ticaret hayatında ki ağırlığı her ge-
çen gün biraz daha hissedilmesinde önemli bir adım. Kadın-
ların işgücüne katılımı gerek kalkınmış gerekse kalkınmakta 

olan ülkeler için ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği 
açısından hayati önem taşıyor.
120 milyon nufusa sahip Japonya gibi gelişmiş ülkelerde ki 
kadın istihdam oranı 6 milyon girişimcide 1, 5 milyon kadın 
girişimci iken bu tablo 80 milyon nufusa sahip olan Ülke-
mizde, 1, 5 milyon girişimciden sadece 65 bini kadın giri-
şimci olarak görülmekte. Kadın girişimciler yaptıkları işlerde 
farkındalıklarını ortaya koyarak herkesin yaptığı işi değil 
kendi özgüvenleri ile tesis ettikleri özgün meslek kollarında 
hızla başarıya ulaşmaktadırlar.

Marmaris’imizde ki 19 üst düzey banka yöneticimizin 8’inin  
kadın olması, Marmaris sermayesini yönetmekte ne kadar 
başarılı olduklarının açıkça göstergesidir.

Odamızda Kadınlar Günü Kutlandı

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Baysal, yönetim kurulu ile bir-
likte MTO kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar gününü kutladı. Kutlamada 
kadın çalışanlarımıza hediye vererek, odaya 
verdikleri emekten dolayı teşekkür etti.

MTO Kagik Başkanımız A. Gürkök 
Kadınlar Gününü Kutladı

Marmaris Ticaret Odası Kadın Girişimciler Başkanımız Ayşe Aras 
GÜRKÖK, MTO kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Emekçi Ka-
dınlar gününü kutladı. Kutlamada kadın çalışanlarımıza hediye 
vererek, verdikleri emekten dolayı teşekkür etti.
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İzgören Akademi iş birliği ile düzen-
lenen üyelerimize yönelik eğitimler 
"Pazarlama Stratejileri Eğitimi" ile 
devam ediyor... 
Üyelerimizin ve İşletmelerimizin 
ihtiyaçları belirlenerek planlanan bu 
eğitimler İşletmelerimizin rekabet 
edilebilirliklerini arttırmaları açışın-
dan büyük önem taşıyor

Pazarlama 
Stratejisi Eğitimi

MTO personeline “Dikkat Vücudunuz konuşuyor” 
konulu eğitim aldı

Profesyonel Yönetim 
Becerileri Eğitimi

Marmaris Ticaret Odası ve İzgören akademi işbirliğindeki 
eğitimlerimiz devam etmektedir. 26 -27 Mart , Perşembe – 
Cuma günü Odamız Jale Bayındır toplantı salonunda Meclis 
üyelerimize “profesyonel yönetim becerileri” konulu eğiti-
mimiz gerçekleşmiştir. İzgören Akademi eğitmenlerinden 
Erhan ÖZALLI tarafından verilmiştir.

Eğitimim Hedefi
Profesyonel Yönetim Becerileri Eğitimi'nin temel amacı, 
modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde lider yöneticilik 
bilgi ve becerilerini etkileşimli bir ortamda katılımcılara 
kazandırmaktır. Değişim basamaklarında başarılı adımlar 
atmak ve iyi sonuçlar almak için gerekli bilgi beceri ve 
uygulamaların aktarıldığı Profesyonel Yönetim Becerileri 
Eğitimi'nin değişimi yaşatıyor...

28 Mart  Cumartesi günü Odamız Jale Bayındır toplantı sa-
lonunda personelimize “Dikkat Vücudunuz konuşuyor”ko-
nulu eğitimimiz gerçekleşmiştir. İzgören Akademi eğitmen-
lerinden Erhan Özallı tarafından verilmiştir.
Amaç, eğitmen adayına beden dili eğitimi ile ilgili sunum 
ve eğitmenlik becerilerinin kazandırılmasıdır. Bunun için, 

beden dili eğitiminin içeriği, sunum, uygulama örnekleri 
ve eğitimin nasıl anlatıldığının bilgisi verilmektedir. Yapılan 
uygulamalarla, sunum ve eğitim beceri gelişimi sağlanmak-
tadır. Eğitim süresince yapılacak uygulamalarda eğitmen 
adayına sürekli geri bildirim verilmiştir.
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Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen 
“Marmaris ile Rodos Arasında ki Ekonomik Hacim Analizi ve 
Yol Haritası” projesi kapsamında Yönetim Kurulu üyelerimiz 
Mahmut Akyazıcı ve Fatih Kaplan, Odamız Genel Sekreteri 
Taşkın Baykara ve Eğitim Proje Danışmanlık birim sorumlu-
su Miray Apak, ABİGEM yetkilileri ve Hacettepe Üniversitesi 
Dış Ticaret Uzmanı Hakan Akın Rodos’ta resmi temaslarda 
bulundu.
Bu ziyaretler çerçevesinde, Rodos Başkonsolosumuz Hakan 
Aytek, Rodos Ticaret Odası ve Rodos Otelciler Birliği, On 
İki Adalar Ticaret Odası, Rodoslu İş adamları ve Rodos'daki 
tek Türk Bankası olan Ziraat Bankası yetkililerine ziyaretler 
yapılarak bilgi alış verişinde bulunuldu.

Muğla İl Tarım Müdürlüğümüz ve Marmaris 
İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından, Marma-
ris Bal Evi Toplantı Salonu’nda “Organik Arıcılık 
ve Organik Bal Üretimi” hakkında arıcılarımıza 
bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Marmaris ile Rodos Arasındaki 
Ekonomik Hacim Analizi ve 

Yol Haritası Rodos buluşması

“Organik Arıcılık 
ve Organik Bal 
Üretimi”
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Sunay Akın’ın Anlatımıyla Çanakkale ve 
Fatma Gebeş Çimen’in “Denizde Efelik Olmaz –Marmaris” 

Kitabının Tanıtımı Yapıldı
Marmaris Ticaret Odası (MTO), ilçemizin, ülkemizin hatta dünya tarihine ışık tutan 

etkinliklerin gerçekleşmesine bir kere daha öncülük yaptı.

 MTO Kültür Yayınları kervanına son olarak eklenen Fatma 
Gebeş Çimen’in “Denizde Efelik Olmaz-2” adlı kitabı, Mar-
maris’in de Çanakkale kahramanları arasında yer aldığını, 
ilçeden binbir güçlükle taşınan mayınların Zafer’de pay 

sahibi olduğunu ortaya çıkardı. Dün, Marmaris’in 
tarihi hakkında birbirinden önemli bilgiler, verileri 
içeren kitabın tanıtımı ve imza günü, onun ön-
cesinde de Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıldönümü 
dolayısıyla yine MTO tarafından organize edilen 
“Sunay Akın’ın Anlatımıyla Çanakkale” adlı göste-
risi vardı.

 Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı, 
tiyatro oyuncusu Sunay Akın, tek kişilik 
gösterisi öncesi sahne önüne konulan 
tarihi mayını görünce, heyecanını dile 
getirerek hikayesini coşkuyla anlattı. 
Akın, milli mücadele tarihinin bu yeni 
hikayesini gösterisinde de kullandı, 
ortaya çıkmasına katkıda bulunanları 
kutladı. Hem Gebeş’in kitabı, hem 
Akın’ın söyleşisi büyük ilgi gördü, 
Grand Yazıcı Mares Otel’deki etkinliğe 
yaklaşık bin kişi katıldı.
Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı, tiyatro 
oyuncusu Sunay Akın, Grand Yazıcı 
Mares Otel’in salonunda “Sunay Akın’ın 
Anlatımıyla Çanakkale” adlı gösteri-
sini sundu. Çanakkale Zaferi’nin 100. 
Yıldönümü dolayısıyla MTO tarafından 

orga-
nize 

edilen etkinlik öncesi Sunay Akın, 
özenle hazırlanan salon ve sahnede 
prova yaptı.
Sunay Akın, Fatma Gebeş’ten, sahne-
nin önüne konulan mayının, Birinci 
Dünya Savaşı sırasında 1914’te başka 
ülkelerin savaş gemileri girmesin diye 
Fransızlar tarafından Marmaris Lima-
nı’na döşenen, daha sonra balıkçıların 
da aralarında bulunduğu vatanseverler 
tarafından denizden toplanarak deve 
sırtında Gökova’ya, arabalarla Aydın’a, 
oradan da trenle Haydarpaşa’ya ulaş-
tırılarak Çanakkale Savaşı’nda kulla-
nılan mayınların bir eşinin olduğunu 
öğrendi.
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Hazırlıklar ve prova 
tamamlandıktan sonra 800 
sandalyenin bulunduğu salona 
izleyiciler alınmaya başlandı. 
Aralarında Marmaris Kaymakamı 
Celalettin Yüksel, kamu 
kurumlarının amirleri, öğrenciler 
ve öğretmenlerin de bulunduğu 
bin kadar kişi etkinliğe ilgi 
gösterince, bazı izleyiciler yere 
oturarak, bazıları da ayakta 
gösteriyi izlemek zorunda kaldı., 

100.yıl Çanakkale Şehitlerini 
anma programı Efenin sunduğu 
gösterisi ile başladı. Daha sonra  
Saygı duruşu ve istiklal marşının 
okunmasıyla program devam 
etti. 

Daha önce Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün Marmaris’e iki 
kez geldiğini belgeleriyle ortaya 
çıkaran yayınları ilçenin kültür 
hayatına kazandıran MTO’nun 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal, bir açılış konuşması 
yaptı. Oda olarak Marmaris’in 
ekonomik yaşantısının yanısıra 
sosyal ve kültürel yaşantısına 
da katkı sağlamayı amaç 
edindiklerini kaydeden Mehmet 
Baysal Şunları söyledi:

DÜN OLMASAYDI BUGÜN OLMAZDI
 “Çanakkale Zaferimizin 100. Yılı 
dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz 
söyleşimize hoş geldiniz, onur verdi-
niz. Değerli konuklar; Türkiye Cumhu-
riyeti’nin kuruluşunda etnik kökeni ne 
olursa olsun, Türküyle, Lazıyla, Gürcü-
süyle, Boşnağıyla,  Kürdüyle, Romanıy-
la, Alevisiyle, Sunnisiyle, tek bayrak tek 

ulus olmanın, gururunu yaşatmış olan, 
başta Başkomutan Mustafa Kemal 
Atatürk, silah arkadaşlarını ve ecda-
dımızı minnetle anıyoruz. Ecdadım 
bu büyük zaferle bizlere ulus olmanın 
onurunu yaşatıyorlar. Unutmayalım ki, 
onların inançlarıyla bugün buradayız. 
Dün olmasaydı bugün olmazdı. MTO 
olarak her zaman Marmaris’imizin ve 
ülkemizin tarihsel ve kültürel değerle-
rine sahip çıkıp eserleri sizlere takdim 
ediyoruz.”

Baysal, Marmaris’ten Çanakkale’ye 
mayın taşınması başta olmak üzere 
ilçenin şanlı tarihine ilişkin bilgileri 
salondakilerle paylaştıktan sonra, 
“Kurtuluş Savaşımıza fikren de delege 
olarak katkı vermiş olan büyüklerimiz 
mevcuttur.
Nazilli Kongresi, Marmaris delegeleri ,  
Hafız Mehmet Efendi ve Mehmet Nuri 
Bey’dir.
Ruhları şad olsun” dedi.
Başkan Baysal’dan sonra kürsüye çıkan 
Kaymakam Yüksel de Çanakkale şe-
hitlerini ve vatan için canını feda eden 
tüm şehitlerimizi, bir kez daha minnet-
le andığını belirterek organizasyona 
emeği geçen katkıda bulunan herkese 
teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından Sunay Akın, 
gösterisinin sunumuna başladı. Sunay 
Akın, sahnede kaldığı yaklaşık 1, 5 saat 
boyunca Çanakkale Zaferi’ne ilişkin 
birbirinden ilginç hikayeler anlattı. 
İzleyenlerini, zaman zaman duygulan-
dıran zaman zaman da güldüren Akın, 
gösterisine sahne önündeki mayının 
hikayesini anlatarak başladı. Hikayenin 
ortaya çıkmasına katkıda bulunanları 
kutlayan Akın, böylesi tarihi bir değe-
rin, başka ülkelerde çok daha ‘değerli’ 
kabul göreceğine olan inancını dile 
getirdi. 
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 "HİSSİ SENETLERİMİZ YÜKSELMELİ"
‘Çanakkale Hikayeleri’nin yanı sıra 
sosyal mesaj içeren görüşlerini de 
paylaşan  “Ülkeleri aydınlığa hisse 
senetleri değil hissi senetler kavuştu-
racak” diyen Sunay Akın, daha sonraki 
bölümlerde şöyle konuştu: "Yeni neslin 
hissi senetlerinin Çanakkale Zaferi 
dönemindeki gibi yükselmesi için 
uğraşıyorum. Bir toplumu aydınlık 
geleceklere taşıyacak olan hissi senet-

lerdir. Hissi senetler müzelerde değer 
kazanır. Çünkü müzeler, toplumların 
hissi senetlerinin değer kazandığı ha-
fızasıdır. Fakat biz ne yazık ki bugüne 
kadar bütün hafızamızı hep kolaycı, 
hamaset üzerine yapılan anmalarla 
geçirdik. Asıl olan insandır. Başarı insa-
nındır. Ben de bir edebiyatçı olarak in-
san öykülerini araştırdım. Oyunlarımda 
Çanakkale Savaşı'yla ilgili bilinmeyen 
insan öykülerini anlatınca 1915'in ger-

çek yüzü ortaya çıktı. 1915'in gerçek 
yüzü insan yüzüdür, insan öyküleridir. 
Karanlığı aydınlatmak için bilginin 
ışığı gerekli. Ben, bilgi ile bir satranç 
oyuncusu gibi hamleler yapıyorum. 
İnsanların istediği de bilginin ışığıdır. 
Kimse karanlıkta yaşamayı istemez. 
Karanlığa mahkum edildiklerinde siz 
onlara ışığı taşımalısınız ki karanlıklar 
son bulsun"
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FATMA GEBEŞ ÇİMEN, 
KİTABINI İMZALADI
Sık sık alkışlarla kesilen gösterinin 
sonunda Kaymakam Yüksel, sah-
neye çıkarak Sunay Akın ve Fatma 
Gebeş Çimen’e birer teşekkür 
plaketi verdi.
Gösterisi tamlanan Sunay Akın’ın 
etrafını hayranları sararken, Fatma 
Gebeş Çimen de sahneden iner in-
mez, “Denizde Efelik Olmaz-2” adlı 
kitabını imzalamaya başladı.
MTO tarafından vatandaşlara hedi-
ye edilen “Denizde Efelik Olmaz-2”-
yi imzalatmak isteyenler Çimen’in 
standı önünde uzun kuyruklar 
oluşturdu. 

Marmaris’in sosyal, kültürel 
ve beşeri hayatının geçmi-
şine ilişkin çok önemli bilgi 
ve veriler içeren 208 sayfalık 
“Denizde Efelik Olmaz-2”, 
Marmaris’in 1. Dünya, dola-
yısıyla Çanakkale Savaşı’nın 
kahramanları arasında yer 
aldığını belgeleyen bilgiler de 
içeriyor. İki yeni kitap üzerin-
de daha çalıştığı öğrenilen 
Çimen başta MTO olmak üze-
re kitabının yayınlanmasına 
katkı koyan herkese teşekkür 

ederken, Marmaris tarihine 
ilişkin ilginç bilgileri, hikaye-
leri öğrenmek isteyenlere son 
kitabını mutlaka okumalarını 
önerdi.
Ayrıca Marmaris Ticaret Odası 
Marmarisli olan, Marmaris’te 
yaşayan yazarların da bir ara-
ya toplandığı; yazmış olduk-
ları eserlerini tanıtan “Marma-
ris’i Yazarak Yaşayanlar” adı 
altında bir kitapçık yayınladı 
ve yazarlarımız eserlerini 
Marmaris halkına tanıttı.

1.DÜNYA SAVAŞI KAHRAMANI İLÇE: MARMARİS

“BİR ÜLKENİN GELECEĞİ 
ÇOCUKLARIN HAYALLERİNDEDİR”
Geleceği çocukların şekillendireceğini 
kaydeden  Akın, “Bir ülkenin geleceği 
politikacıların vaatlerinde değil çocuk-
larının oyunlarında ve hayallerindedir. 
Çocuklarımızın önüne ne koyuyorsak 
gelecek odur. Türkiye’de kız çocuğa 

bebek alınır, erkek çocuğa tabanca. 
Sonra da neden kadın cinayeti var? 
Diye düşünüyoruz. Büyüdüğünde 
biri ötekini vuracak. Bizim ülkemizde 
oyuncak çocuğa oyalansın diye alını-
yor. Oysa oyuncak, bizim geleceğimiz 
ve hayallerimizdir. Gelişmiş ülkelerde 
oyuncak çocuklara hayalleri büyüsün 

diye alınır. Geri kalmış ülkelerde oyun-
cak çocuklara oyalansın diye alınıyor. 
Oyuncakları çocuklarına hayalleri 
büyüsün diye alan ülkeler dünyayı 
yönetirken oyuncakları çocuklarına 
oyalansın diye alan toplumlar da onla-
rın kapılarında oyalanmaya mahkum-
dur” dedi.
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Marmaris’i yazarak yaşayanlar 
okuyucularıyla buluştu

Marmaris ve çevresinde yaşayan yazarlar 
ve şairleri okuyucularıyla buluşturmak 
adına Ajans Dora tarafından girişimde 
bulunulan ve Marmaris Ticaret Odası 
desteği bastırılan; çalışmaların ilki ‘’ Mar-
maris’i Yazarak Yaşayanlar’’ kitapçığı adı 
altında yayınlandı. 40 sayfa olarak yayın-
lanan kitapçık, 63 yazarın tanıtımından 
oluşuyor. Ulaşılabilen yazar ve şairlerin 
özgeçmiş ve eserlerinin tanıtımına yer 
verilen kitapçık, 18 Mart Çanakkale 
Şehitlerimizi Anma Etkinliği kapsamın-
da yapılan Marmaris Ticaret Odası’nın 
düzenlediği ‘’Sunay Akın Anlatımıyla 
Çanakkale’’ adlı söyleşi öncesi Grand 
Yazıcı Mares Otel salonlarında okuyu-
culara ücretsiz dağıtıldı. Söyleşi öncesi 
bazı yazarlar da kitaplarını tanıtma ve 
imzalama fırsatı buldu ve kitapçık 7‘den 
70’e herkesin ilgi odağı oldu. Sunay Akın 

tarafından da oldukça beğenilen kitabın 
özel bir stantla da tanıtımı yapıldı. 
Hatice Altunay, Behiye Günnaz Can, 
Raşit Öztürk, Güven Karabenli, İlknur 
Arman Balak, M.Şenel Okutgan, Nazlı 
Çevik, Oya Şener, Mahmut Suner, İ.Ay-
han Özdemir, Güzin Görgülü Şahin, Gül 
Özmetin’in de kitap standının olduğu 
söyleşide Marmaris Kaymakamı Cela-
lettin Yüksel, Marmaris Ticaret Odası 
Başkanı Mehmet Baysal ve Marmaris 
Protokol mensupları, sanatçılarla tek tek 
görüştü. Marmaris Ticaret Odası Baş-
kanı Mehmet Baysal’a isteklerini sunan 
yazar ve şairler, çeşitli etkinliklerle tekrar 
biraraya gelmek istediklerini, Marma-
ris’te kütüphane sayısının arttırılmasını, 
kitap okuma ve yazma oranını arttırmak 
için gerekli gayreti görmek ve destek 
vermek istediklerini belirttiler.
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GEKA tarafindan finanse edilen MARMA-
RIS ile RODOS arasındaki ekonomik hacim 
analizi ve yol haritası projemiz kapsamında 
Rodos ta yaptığımız ziyaret ve görüşmelerin 
ardından Genel sekreterimiz Taşkın Bayka-
ra, Ziraat Bankası Marmaris Uzunyalı Şube 
Müdürü Fikret Güneş’ten dış ticaret kredileri 
hakkında bilgi aldı.

Ziraat Bankası 
Ziyareti

MTO’da Pırlanta Temel Eğitimi Kursu Sertifikaları

Marmaris 
Kaymakamı 
Cemalettin Yüksel’in 
Nezaket Ziyareti

Marmaris Ticaret Odası ve  HRD Antwerp (Elmas Yüksek Konseyi) işbirliğinde, 
Marmaris bölgesindeki kuyumcu ve mücevherci esnafların katıldığı “PIRLANTA 
TEMEL EĞİTİM", “PIRLANTA UZMANLIK EĞİTİMİ”, “PIRLANTA SATIŞ DANIŞMANLIĞI” 
eğitimlerinde başarı gösteren kursiyerler sertifikalarını aldılar., 
MTO meclis salonunda gerçekleştirilen törende MTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal; meslek gruplarına fayda sağlayacağına inandıkları eğitim proğ-
ramlarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Marmaris Kaymakamı Cemalettin Yük-
sel’in, MTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal’ makamında nezaket 
ziyaretinde bulundu.
Mehmet Baysal; ziyarette Marmaris 
Ticaret Odasının yapmış ve yapacak 
olduğu faaliyetler hakkında kısa bilgi 
verdi.
Yüksel ; öncelikle bir nezaket ziyareti 
niteliğini taşıyan görüşme sonrası ça-
lışmalarından dolayı Baysal’a teşekkür 
dileklerini iletti.
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İzgören Akademi eğitmenlerinden 
Gökhan Okçu tarafından verilen 2 
günlük Müşteri İlişkileri Yönetimi ve 
Müşteri Odaklı Satış ve Satışta Mü-
zakere Becerileri eğitiminin amacı; 
Yöneticilerin ve müşteriyle temasta 
bulunan diğer personelin, müşteri 
ilişkileri yönetimi hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlayarak iş yapma biçim-
lerini müşteri ilişkileri yönetimi felse-
fesi kapsamında yeniden değerlendir-
melerine imkân sağlamak; müşterinin 
ikna edilmesi ve karşılıklı müzakere 
yöntemlerini irdelemektir.

Müşteri odaklı satış çabaları, satı-
lan ürünlerin ya da hizmetlerin tam 
karşılığını vermek için organize edilen 
çeşitli faaliyetler zinciridir. Müşterileri 
işletmeye bağlayan ve kalıcı kılan 
bir anlayış bütünüdür. Bu yaklaşımı 
benimsemiş işletmelerde müşteri 
memnuniyet katsayısı artmakta, mali-
yetler düşmekte ve rekabet üstünlüğü 

sağlanmaktadır.
Müşteri odaklı olmak denilince son 
yıllarda en yaygın olarak gündeme 
gelen konulardan biri de empatidir, 
yani müşteri tarafından bakabilmek; 
böylece müşterilerle kurulan iletişimin 
temeli daha pozitif ve üretken olmak-
tadır.
Görüşleri alındığı için de satış faaliyet-
leri daha başarılı olmaktadır. Günü-
müzde müşteriler işletmelerin ve satış-
cıların kendilerini daha iyi anlamasını 
ve sorunlarını çok daha hızlı çözmesini 
istemektedir. Bugün bir satış temsilci-
sinin çalıştığı sektör ve satışını yaptığı 
ürünler hakkında iyi bir bilgi düzeyine 
sahip olması gerekir.
Aksi durumda, değil müşteri odaklı 
olmak, müşterinin en temel sorunlarını 
bile çözemeyecek ve çalıştığı kuruma 
zarar verecektir. Bu nedenle, müşte-
rilerle karşı karşıya gelen satış temsil-
cilerinizi mutlaka donanımlı bir hale 
getirmelisiniz.

Müşteri Yönetimi ve 
Müşteri Odaklı Satış Eğitimi
9-10 Nisan 2015 tarihlerinde İzgören Akademi ile işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz eğitimimize 
katılım oldukça yoğundu. 2015 yılının son üye eğitimini gerçekleştiren Odamız, eğitim vizyo-
nu ile örnek olmuştur. Üyelerimizden aldığımız olumlu görüşler neticesinde eğitimlerini 2016 
için programlayan Odamız, yeni eğitimlerle üyelerine hizmete devam edecektir.
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BODTO Muğla Odaları Ve Borsasını Ağırladı

BODTO Meclis başkanı İlhan Ersan’ın 
açılış konuşması ile başlayan toplan-
tıda öncelikle bir önceki toplantının 
sonuçları okundu ve Odalar toplantıla-
rında etkinliği sağlamak için sekretar-
ya oluşturulması konusuna değinildi. 
Ayrıca 8 Nisan’da gerçekleşecek olan 
8. Şura toplantısı için Muğla yöresinde 
belirlenen 3 ortak sorun hakkında 
konuşuldu. Ulaşım, kırsal kalkınma 
ve turizm potansiyelinin geliştirilme-
si konusunda belirlenen sorunlara 
ait çözüm önerileri değerlendirildi. 
BODTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat 
Önder ise 3 Nisan tarihinde yine 
BODTO’da gerçekleşen Muğla Odaları 
ve Borsası Genel Sekreterler toplan-
tısının sonuçlarını açıklayarak Odalar 
ve Borsa personellerine ortak eğitim 
önerdiklerini ve MUTSO bünyesinde 
ortak toplantılar için genel sekretarya 
kurulmasının önerildiğini belirtti. 

Turizm Bir Yaşam Biçimidir
Muğla ilinde Turizm’de yeni tanıtım 
stratejileri belirlenmesi (yeni tarım, de-
nizcilik ve çevre uygulamaları) konulu 

toplantının moderatörlüğünü yürüten 
Kültür ve Turizm eski bakanı Bahat-
tin Yücel turizmin bir yaşam biçimi 
olduğu vurgusunu yaparak bu yaşam 
biçiminin uygar, dünya ile uyumlu 

olması gerektiğini belirtti. Markalaş-
manın önemine de dikkat çeken Yücel, 
Muğla’nın ender 2 havalimanı barın-
dıran illerden biri olduğunu belirterek 
bunun iyi kullanılması gereken bir 

Haberler | Nisan 2015

Bodrum Ticaret Odası (BODTO)25. Muğla Odaları ve Borsası Ortak Toplantısına ev sahipliği yaptı. 
4 Nisan Cumartesi günü tüm gün süren toplantıya Kültür ve Turizm eski Bakanlarından Bahattin 
Yücel, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUSTO), Muğla Ticaret Borsası, Milas ve Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odaları, Marmaris Ticaret Odası, Muğla ilindeki Deniz Ticaret Odalarının Şubeleri, TÜRSAB 
Bodrum Şubesi, Yönetim Kurulları, Meclis Başkanları ve Genel Sekreterleri katıldı.
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fırsat olduğunu ve ulaşım altyapısı-
nın arttırılması gerektiğini vurguladı. 
Bahattin Yücel, "Klasik konvansiyonel 
sistemlerle, broşürler, reklamlar, top-
lantılar, fuarlara katılmalar, yurt dışında 
bürolar açılması yada çok pahalı 
tanıtım kampanyalarının yapılması-
nın yavaş yavaş zamanının geçmekte 
olduğunu görüyoruz. Kent tanıtımının 
tek başına tanıtım yapması, bir tatil 
bölgesinin tatil turizmini yada arke-
olojik değerlerinin öne çıkarılarak 
yapılan tanıtım çalışmalarının etkili 
olmayacağı ortaya çıkıyor. O yüzden 
bu geleneksel konvansiyonel yöntem-
lerinin yerine yeni yöntemler ortaya 
çıkması gerekiyor. Bunların başında, 
insanların doğrudan haberleşmesine 
olanak sağlayan sosyal medya olabile-
ceğini ve bunun çok önemli olduğunu 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

MUSTO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent 
Karakuş ise, Muğla’daki Odalar olarak 
ülke genelinde sürekli toplantı yapan 
tek il olduklarını belirterek, "Muğla 
Odaları olarak yaklaşık 10 yıldır, 3 ayda 
bir ortak toplantılarımızı sürdürmekte-
yiz ve bunu ara vermeden yapan Türki-
ye'deki tek il Muğla. Burada aldığımız 
kararları Ankara'ya tek elden ulaştıra-
rak sesimizin daha güçlü çıkabileceğini 
düşünüyoruz. Aldığımız birçok karar 
Türkiye gündemine oturup örnek 
teşkil etmeye başlamış durumda;ec-
rimisil konusu gibi. Bugün de turizm 

sorunlarıyla ilgili bir toplantı yapa-
cağız. Toplantıda, alternatif tanıtım 
yöntemlerini konuşacağız. Turizmde 
nasıl daha başarılı olabiliriz bunları 
değerlendireceğiz. Bunun dışında, 8 
Nisan'da Başbakanın da katılacağı, 
Odalar Birliğinde Ticaret Sanayi Şurası 
düzenlenecek. Bu şurada direk olarak 
Başbakanımıza ilimizin sorunlarını 
aktarma fırsatı bulacağız. O sorunları 
da artık toparlayıp, kendimize ayrılan 
süre içerisinde nasıl Başbakana anla-
tabiliriz veyahut nasıl etkili olabiliriz 
onu tartışacağız. Hükumetimize 
aktarma fırsatı bulacağımız sorunların 
çözümünü sağlamaya çalışacağız” 
dedi. Bodrum’un Muğla için önemli 
bir marka olduğuna da vurgu yapan 
Karakuş, ‘‘Dünya’nın neresine gidersem 
gideyim Bodrum’un tanınırlığını görü-
yorum, bu anlamda Bodrum hepimizin 
örnek alması gereken bir yerdir! Ayrıca 
Muğla dünyanın en güzel coğrafyasına 
ve tarihine sahip olan yerdir, gurur 
kaynağımızdır”dedi. 

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mah-
mut Serdar Kocadon da, ilk toplantıyı 
2006 yılında yaptıklarını ifade ederek, 
"İlkini 2006 yılında yapmıştık bugün 
25.'sini gerçekleştiriyoruz. İlimizde 
turizmi nasıl geliştirebiliriz, kazançları-
mızı nasıl çoğaltabiliriz bunları konu-
şacağız. Gelişmekte olan birçok ülke 
turizme meyillenmiştir ama ülkemiz 
turizm ürünlerini çeşitlendirememesi, 
klasik yani deniz, güneş, kum dışında 
kendini geliştirememiştir. Bu klasik 
turizmin dışında değerlendirilebilecek 
birçok enstrümanımız var. Bunların en 
başında spor turizmi, alternatif turizm-
ler ve deniz turizmi gelmektedir” dedi.

Muğla Odaları Sorunlar ve Çözüm 
Önerilerine Değindi
BODTO meclis üyelerinden Deniz 
Eyinç, Toros Demirdöven, Mehmet 
Ayaz ve Atilla Serttaş’ta söz alarak 

Bodrum’daki turizmi özetleyerek 
sektörel kaygıları ve çözüm önerilerini 
dile getirdi. Toplantıda söz alan TÜR-
SAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı 
Sevinç Gökbel ise Bodrum’un misafir-
perverliğinin önemini dile getirerek 
Yunan adaları ile birlikte ortak toplantı 
gerçekleştirilmesini, ekonomik, sosyal 
ve siyasal ortaklıklar yapılabileceğini 
bu konuda bölgesel planlama yapıl-
masını önerdi.

Toplantının devamında Ticaret Odaları 
Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Meclis Üyelerinden oluşan katılımcılar 
bölgesel sorunları ve çözüm önerile-
rini dile getirdi. Sunumlardan sonra 
toplantının modaratörlüğünü yürü-
ten Bahattin Yücel söz alarak kalkan 
ambargo ile İran’ın yeni bir Pazar 
alternatifi yarattığını bunun iyi değer-
lendirilmesini, her şey dahil sistemden 
vazgeçilmesini, sosyal medya üzerin-
den gerçekleşen satışlarda kalitenin 
kontrol edilmesini, ikincil konutlardaki 
artışın önüne geçilmesini, tarihin ve 
arkeolojik kalıntıların tüm insanlığa 
ait olduğu görüşünün yaygınlaşması 
gerektiğini önererek toplantıyı sonlan-
dırdı. Toplantının ardından bir sonraki 
toplantının Fethiye Sanayi ve Ticaret 
Odasında yapılmasına karar verilerek, 
BODTO’nun verdiği akşam yemeği ile 
etkinlik tamamlandı.

BODTO Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Genel Sekreteri 8 Nisan 
günü Sayın Başbakanın da katılımıyla 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğin-
de gerçekleşecek 8. Ticaret Sanayi 
Şurası’na katılacaklar, gündeme alınan 
ecrimisil konusunu da değerlendire-
cekler ve toplantı sonuçlarını şurada 
paylaşacaklardır.

“Muğla Odaları 
olarak yaklaşık 10 
yıldır, 3 ayda bir 
ortak toplantılarımızı 
sürdürmekteyiz ve 
bunu ara vermeden 
yapan Türkiye'deki 
tek il Muğla. Burada 
aldığımız kararları 
Ankara'ya tek 
elden ulaştırarak 
sesimizin daha 
güçlü çıkabileceğini 
düşünüyoruz”
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Marmaris Ticaret Odası (MTO) yakla-
şık bir yıl önce ilçeye en yakın Yunan 
adası olan Rodos ile ticaret hacminin 
geliştirmek amacıyla proje geliştirmiş-
ti. Proje, Güney Ege Kalkınma Ajansı’n-
dan da destek bulmuştu.  
GEKA desteğiyle hayata geçirilen 
"Marmaris Rodos Arasındaki Ticaret 
Hacminin Analizi ve Yol Haritası" proje-
si kapsamında, aralarında uzmanların 
da yer aldığı bir ekip oluşturuldu. Ekip 
2 ay önce Rodos’a giderek kapsamlı 
incelemeler ve temaslarda bulun-
du. Raporu ve envanteri hazırlanan 
projenin ayrıntıları dün Martı Otel’de 
düzenlenen toplantıyla girişimcilere 
sunuldu. 
Toplantıda konuşan MTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, 4 
ay önce sundukları projenin GEKA 

tarafından kabul edildiğini, Rodos'a 
giden proje ekibinin 12 Adalar Ticaret 
Odası, Rodos Belediyesi gibi kurumlar 
ve Yunan iş adamlarıyla görüşmeler 
yaptığını söyledi.
Görüşmeler ve incelemelerin ardından 
envanter hazırlandığını bildiren Baysal, 
yakında basımı tamamlanacak envan-
ter kitabının iki yakadaki iş adamlarına 
dağıtılacağını kaydetti. 
Baysal, Rodos'ta Ziraat Bankası Şube-
si'nin faaliyet göstermesinin karşılıklı 
ticarette büyük avantaj sağlayacağına 
dikkati çekti. 

KOMŞU’NUN İHTİYAÇLARI TESPİT 
EDİLDİ
Katılımcılara sunum yapan dış ticaret 
uzmanı Hakan Akın ise adaya yaptık-
ları ziyaretlerde Yunan firmalarının ihti-

yaçlarını tespit ettiklerini dile getirdi. 
Akın, adada gıda başta olmak üzere 
yapı malzemeleri, elektronik eşya ve 
enerji ihtiyacının hat safhada olduğu-
nu ifade etti.
İki yaka arasındaki ticaret hacminin 
düşük olmasının nedenlerinde bahse-
den Akın, "Marmaris Limanı'ndan gıda 
gittiğinde adada laboratuvar olmadığı 
için numuneler analiz için Girit Adası 
veya Yunanistan'a gönderiliyor. Bu 
işlem belirli bir süre aldığı için gıdalar-
da bozulma olabiliyor. Bir diğer konu 
ise ödeme şekillerindeki sorun. Ayrıca 
ulaşım imkanlarının da geliştirilmesi 
gerekiyor" dedi. 

5 YILDA İHRACAT KATLANABİLİR
Yunanistan'daki ekonomik kriz nede-
niyle büyük firmaların adalardan çe-
kildiğine dikkati çeken Akın, şimdiden 
bağlantılar kurulursa kriz bittiğinde 
bunun meyvelerinin alınabileceği-
ni belirtti. Marmaris Gümrük Kapısı 
verilerine göre ilçeden Rodos'a yılda 
6 milyon dolar ihracat gerçekleştiril-
diğini bildiren Akın, bu rakamın 5 yıl 
içinde 15 milyon dolara çıkartılabilece-
ğini söyledi. Akın, Rodos'ta iş kurmak 
isteyen Türk iş adamlarının ya Avrupa 
Birliği vergi numarası alması ya da ora-
da yaşayan birisiyle ortaklık yapması 
gerektiğini sözlerine ekledi.
Proje sunumu bitimi dış ticaret uzmanı 
Hakan Akın katılımcılara dış ticaret 
hakkında eğitim verdi.

"Marmaris Rodos Arasındaki Ticaret 
Hacminin Analizi ve Yol Haritası" Sunumu 

Haberler | Nisan 2015
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Marmaris Ticaret Odası 
Marmaris Çam Balının markalaşması adına 

yöresel ürünlerini ön plana çıkarmaya devam ediyor

Geleneksellikten 
asla uzaklaşmadan 

oluşturulan harmanları, 
farklı tatlarla sunuyoruz.

Marmaris Çam Balı

Marmaris Çam Kolanyası

Bayır Köyü Harnup Pekmezli & Çam Ballı Lokum

Turgut Köyü Yer Fıstıklı & Çam Ballı Lokum

Selimiye Köyü Bademli & Çam Ballı Lokum

Marmaris Çam Ballı Lokum 

www.MTO.org.tr



8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde Başbakan Ahmet Davu-
toğlu ve ilgili Bakanların katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. 81 
ilin oda-borsa başkanları illerindeki en 
önemli 5 sorunu ve çözüm önerisini 
birinci ağızdan hükümete aktarma 
fırsatı buldu. 
Şura’ya Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli, Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek ile TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu ve diğer ilgililer katıldı. 
Marmaris Ticaret Odasını temsilen Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal 
katıldı.
Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasın-
da, oda ve borsaların, büyük bir gay-
retle kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, 
81 il ve 160 ilçedeki mikro ve makro 
ekonomik sorunları belirlediklerini 
söyledi. Ardından, çözüm önerilerinin 
de hazırlandığını dile getiren Hisarcık-
lıoğlu, tüm bu sorun ve önerileri, ilgili 
Bakanlıklar ve kamu kurumları bazında 

da tasnif ettiklerini ifade etti.
 
Başbakan Davutoğlu'nun, her zaman 
kendi sorunlarını, sıkıntılarını dinle-
diğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları 
kaydetti:
"Bugün, küresel risklerin, hem iktisadi 
ve hem de coğrafi olarak ülkemizi 
etkilediği bir dönemdeyiz. Böyle za-
manlarda, ayakta kalabilmek için hem 
altımızdaki zemin daha sağlam olmalı 
hem de özel sektörün moralini ve 

çalışma şevkini yüksek tutmalıyız. İşte, 
sizin açıkladığınız 25 Öncelikli Dönü-
şüm Programı, daha sağlam bir zemin 
inşasını sağlayacak. Böylece hem 
büyüme temposu artacak, hem de 
ekonomideki kırılganlıklar azalacak."
- "Yeni destek paketi iş dünyasına 
moral getirdi"
Hisarcıklıoğlu, İstihdam, Sanayi Yatırı-
mı ve Üretimi Destekleme Paketi'nin 
de iş dünyasına yeni bir moral ve şevk 
getirdiğini vurguladı.

81 İlin Oda-Borsa Başkanı 
Tobb’da Başbakan’la Buluştu

Haberler | Nisan 2015
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Dile getirdikleri pek çok sıkıntı ve 
önerinin, bu yeni destek paketinde 
karşılığını görmekten memnun olduk-
larını belirten Hisarcıklıoğlu, "Tüm bu 
programların ve desteklerin, eko-
nomiye ve yatırımlara yeniden ivme 
kazandıracağına inanıyorum. Biz de 

Türk özel sektörü olarak, dün olduğu 
gibi yarın da ülkemizi daha güçlü, 
milletimizi daha zengin yapmak için 
koşacağız. Ülkemiz, milletimiz, camia-
mız için çalışmaya devam edeceğiz ve 
inşallah el birliğiyle ülkemizi dünyanın 
en büyük ekonomileri arasına sokaca-

ğız" diye konuştu.
Başbakan Ahmet Davutoğlu ise 
konuşmasında, "Eğer biz, 'Türkiye ilk 
10 büyük küresel ekonomi arasına gi-
recek' diyorsak, bunu söylem, bunu bir 
şiar, bunu slogan gibi söylemek değil, 
onun altyapısını kuracak şekilde her 
bir şehrimizin dönüşümünü sağlamak 
durumundayız" dedi.
Başbakan Davutoğlu, TOBB Genel Mer-
kezi'nde düzenlenen 8. Türkiye Ticaret 
ve Sanayi Şurası'nda konuştu. Başba-
kan olarak TOBB'da 4. kez bulunduğu-
nu dile getiren Davutoğlu, "TOBB'da 
bize de bir oda tahsis edilecek ki daimi 
olarak iş dünyasıyla temas halinde 
olalım" dedi.
Başbakan Davutoğlu; Bu ülke hepi-
mizin ülkesi, 78 milyonun ortak hayat 
alanı, ortak geleceği. Her birinizin kat-
kısıyla, alın teriyle, emeğiyle çok güçlü 
bir ülkeyi beraber inşa edeceğiz.” Dedi.

Haberler | Nisan 2015
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Rodos ile Marmaris Arasında ki Ekonomik Ha-
cim Analizi ve Yol Haritası projesi kapsamında 
Odamız Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut 
Akyazıcı, Fatih Kaplan Genel Sekreterimiz 
Taşkın Baykara ve beraberindeki Dış Ticaret 
uzmanları Sıdıka Arıkan ve Hakan Akın ile Ro-
dos Ticaret Odası, On iki Adalar Ticaret Odası, 
Konsolosluğumuzu  ve Ziraat Bankasını ziya-
ret ederek, kurumlara verdikleri katkılardan 
dolayı teşekkür plaketleri takdim ettiler.

Rodos ile Marmaris 
Arasındaki Ekonomik 
Hacim Analizi 2. Ziyareti

Muğla Valimiz Amir ÇİÇEK, Marmaris 
Kaymakamımız Celalettin YÜKSEL ve 
beraberindeki İl Tarım Müdürü ve İlçe 
Tarım Müdürü Marmaris Bal Evi’ni ziya-
ret ettiler. Bal Evi müzesini gezen Vali 
Çiçek; böyle bir tesisin Marmaris ve 
Muğla için büyük bir kazanım olduğu-
nu dile getirdi.

Marmaris Ticaret Odası 2015 yılının 
Nisan ayı toplantısını yaptı. Meclis Baş-
kanı A. Ali Kansu başkanlığında yapılan 
meclis toplantısında katılım sağlandı.
MTO Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Baysal; aylık faaliyetleri meclis ile 
paylaştı.
MTO Meclis üyelerinin Mart 2015 

toplantısında aldığı karar gereği 
bundan böyle Meclis toplantılarında 
MTO üyelerini ilgilendiren, konularında 
uzman kişileri söyleşi yapmak üzere 
davet etme kararı almıştır. Bu karar 
gereği Nisan ayı Meclis Toplantısının 
onur konuğu olarak Marmaris turizm 
duayeni Sayın Erol Uysal davet edildi. 

Marmaris ve kültürel potansiyeli, tarihi 
hakkında meclisimize bilgilendirme 
sunumu yaptı.
Mayıs ayında da konusunda uzman bir 
başka kişi davet edilecektir.
Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı  
Dilek ve Temenniler Bölümünün ardın-
dan sona erdi.

Muğla Valimiz 
Amir Çiçek 
Marmaris Bal 
Evi’ni Ziyaret Etti

MTO Nisan Ayı Meclis Toplantısı Konuğu Erol Uysal
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TEMA Vakfı Ziyareti

Marmaris Bal Evi 1. Gastronomi Ve Kültür Şenliğinin Basına Tanıtımı

TEMA Vakfı Marmaris İlçe Gönüllü Sorumlu-
luğu Başkanı  Nurcan BAHAR ve beraberin-
deki gönüllü yönetim kurulu üyeleri MTO 
Yönetim Kur. Bşk. Mehmet Baysal’ı maka-
mında ziyaret ettiler.
Ziyaret süresince, bugüne kadar, Marma-
ris Yarımadası Stratejik Planı, bir turizm 
merkezi olan güzel ilçemizdeki doğayı ve 
körfezimizi koruyacak ortak projeler ve faa-
liyetler ele alındı. Ayrıca, Marmaris’te TEMA 
Vakfı Marmaris İlçe Gönüllü Sorumluluğu 
tarafından bugüne kadar yapılan etkinlik ve 
faaliyetler hakkında Marmaris Ticaret Odası 
Başkanı ile bilgi alışverişinde bulunuldu.

Baysal; bugün her il ve ilçe küresel 
rekabette öne geçmelerini sağlayacak 
politikalar üretmekte ve yerel mekân-
lar oluşturmaktadır.
Amaç, turizmin sürdürebilirliğini, 
değerlerimizi, kültürel öğelerimizi 
kaybetmeden sağlamaktır. 
Marmaris olarak bizler de, 
hem ekonomik faaliyetleri-
mizde, hem tanıtım strate-
jilerimizde, hem de şehrin 
mimari görünümünde 
değişim politikaları belirle-
meli; Marmaris’in kültürel 
ve mistik özelliklerini içeren 
markalaşma stratejilerini el 
birliği ile uygulamalıyız.
İşte geleneksel hale ge-
tirmeyi amaçladığımız ve 
önümüzdeki yıllarda iki gün 
süreyle gerçekleştirmeyi 
planladığımız Gastronomi 
ve Kültür Şenliğimizin esas 
amacı da budur. Mar-
maris’i kaybetmeden turizmimizin 
sürdürülebilirliğini, değerlerimizi ön 
plana çıkararak sağlamak, hep birlikte 
Bahara Merhaba demek için 5 Mayıs 
2015 tarihinde Gastronomi ve Kültür 
Şenliğini organize ettik. 
Marmaris Ticaret Odasının sosyal pro-
jelerinden Marmaris Bal Evi açıldığın-
dan bu yana, hem Yöremiz arıcılığının 
sürdürülebilirliği, hem Marmaris çam 
balının markalaşması hem de turizmin 
çevreye duyarlı bir şekilde gerçek-
leştirilmesi amacıyla çalışmakta ve 
alternatif turizm örneği olarak gösteril-
mektedir.

Dolayısıyla Hıdrellez ateşinin yakılması 
ve yöremizin tanıtımı için en uygun 
alan olan Marmaris Bal Evi Marmaris 
Sevdalılarının katılacağı Gastronomi 
ve Kültür Şenliğine ev sahipliği yapa-
caktır. 

Bu yıl ilki düzenlenen ve özellikle 
turizm acentelerinin davet edildiği 
Şenliğimiz kapsamında Yöresel de-
ğerlerimizi ve kültürümüzü yansıtan 
tüm öğeler ziyaretçilerin beğenisine 
sunulacaktır.
Şıra ikramıyla başlayan günümüz, Efe 
oyunu; folklor ekibinin zeybek oyun-
ları, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat 
Müziği konserleriyle devam edecektir. 
Bal Evi’nin bahçesine kurulan otağı da, 
yöremize ait ev eşyaları ve kıyafetler 
sergilenecektir. 
Yüreğimizden kopup parmaklarımı-
zın ucunda son bulan kilimlerimiz ve 

oyalarımızın sergilendiği, el yapımı 
Marmaris sandaletlerin workshop ile 
sunulduğu; yöresel ve organik tatları-
mızın yer aldığı stantlar kurulacaktır.
Köy düğünlerinin ve kına gecelerinin 
canlandırması yapılacak; düğünler-

deki yemekçi kadınların 
ve Marmaris aşçılarının 
pişirdiği Marmaris yemek-
leri ve tatlıları ziyaretçilerin 
damaklarında tat bırakacak-
tır. Keşkek, sura (kimyonlu), 
taze yaprak sarması, yoğurt-
lama, çingen pilavı, piyaz, 
ot kavurma, Marmaris yedi 
baharlısı, parmak tatlısı, zer-
de, Marmaris kurabiyesi ve 
kıyamın (ballı susam) sunu-
lacağı Şenliğimiz bir lezzet 
şölenine dönüşecektir.
Marmaris’in alternatif turizm 
kaynaklarının tanıtıldığı 
Rota Marmaris projesi 
kapsamında yer alan alanlar 

hakkında bilgilendirme yapılıp hazırla-
nan kısa film gösterilecektir. 
Ayrıca Marmaris tarihinin, kültürünün, 
değerlerinin ve lezzetlerinin yer aldığı 
Türkçe, İngilizce ve Rusça kitapçıklar 
katılımcılara dağıtılacaktır. 
Marmarislilerin yüzyıllardır yaşattığı 
kültür birikimini, ülkemize ve dünyaya 
tanıtmak amacıyla başlattığımız Gast-
ronomi ve Kültür Şenliğini geleneksel 
hale getirerek önümüzdeki yıllarda iki 
gün süreyle ve tüm halka açık gerçek-
leştirmeyi planlamaktayız. 
Hadi hep beraber bahara hoş geldin 
diyelim.

Marmaris Ticaret odası olarak organize ettiğimiz Marmaris Bal Evi 1. Gastronomi ve Kültür 
Şenliğini hakkında MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal basın açıklaması yaptı.
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Hisarcıklıoğlu Anıtkabir Şeref Defte-
ri’ne şunları yazdı:
 
“Ulu Önder Atatürk, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
yöneticileri ve delegeleri olarak, 71’inci 
Genel Kurulumuz öncesinde huzuru-
nuzdayız.
 
Bu yıl tarihimizin en büyük destanla-
rından birisi olan Çanakkale Zaferi’nin 
100’üncü yılını idrak ediyoruz ve bizle-
re bıraktığınız bu mukaddes emanetin, 
en kıymetli hazinenin değerini her 
geçen gün daha iyi anlıyoruz. Mirası-
nız; çok büyük, çok şerefli bir kurtuluş 
mücadelesinin eseridir.

Sizin, silah arkadaşlarınızın ve milleti-
mizin yaptığı mücadele ile ardından 
kurulan Cumhuriyetimiz, bütün dün-
yada hayranlık uyandırmış ve gelecek 
nesillere büyük bir onur ve gurur 
bırakmıştır.
 
Türk iş dünyası olarak, bizler bıraktı-
ğınız bu büyük emanete ve onura so-
nuna kadar sahip çıkacağız. Bu vatan 
bizden öncekilerin olduğu gibi, bizim 
ve bizden sonrakilerin de namusudur.
 
Medeniyet yarışında en ileri nokta-
ya ulaşmak ve ülkemizin ekonomik 
gücünü en tepeye çıkarmak, yeni ve 
daha büyük yatırımlarla insanlarımıza 
iş sahaları açmak, ülkemizin refah se-
viyesini büyütmek Türk iş dünyasının 
görevidir.
 
Biz bu görevin bilincinde var gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğimize, 
aziz hatıranız önünde söz veriyoruz.
 
Büyük Atatürk, 
 
Camiamız adına, Cumhuriyetimizin 
kurulmasında ve bugünlere gelmesin-
de başta siz olmak üzere, emeği geçen 
herkesi rahmet ve minnetle anıyoruz.
 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır. Ruhunuz şad olsun.”

TOBB Ata’nın HuzurundaTürkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği’nin (TOBB) 

71. Mali Genel Kurulu 

nedeniyle TOBB Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 

başkanlığında TOBB 

Genel Kurul Başkanı, 

TOBB Yönetim Kurulu, 

Konseyler, oda, borsa 

başkanları ve delegeler 

Anıtkabir’i ziyaret ederek 

Ata’nın huzurunda saygı 

duruşunda bulundular.

Haberler | Mayıs 2015

52 www.mto.org.tr



Haberler | Mayıs 2015

Odamızın kurumsallaşması ve kaliteli 
hizmet amaçlı çalışmalarımıza devam 
etmekteyiz. 2014-2017 Stratejik Planı-
mızda gerçekleştirme sözü verdiğimiz 
iş planımızdaki hedeflerden olan 
Performans Yönetim Sistemi Kurulumu 

için personelimize yapılan eğitimin 
ardından Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Performans Yönetim Sistemi oryan-
tasyonuna katılmış ve süreç hakkında 
bilgilendirilmiştir.
Performans Yönetim Sistemi, başarılı 

çalışanları ödüllendirmeyi ve daha 
başarılı hizmet için teşvik etmeyi temel 
alan bir sistemdir. “Çalışanın memnu-
niyeti, kaliteli hizmeti ve dolayısıyla 
üyenin memnuniyetini doğurur” ilkesi 
ile yola çıkan Odamız, Türk Loydu Vakfı 
eğitmenlerinden, yönetim sistemleri 
baş denetçisi Müjgan Çetin tarafından 
14-15 Mayıs tarihlerinde verilen eğitim 
ve danışmanlık ile 2015 yılına Perfor-
mans Yönetim Sistemini uygulayarak 
devam edecektir.
Personelinin önerilerini dikkate alana, 
hedef-başarı çizelgesini sürekli takip 
eden ve süreç iyileştirmeyi hedefleyen 
Odamız, çalışanları ve yönetimiyle 
koordine olarak sistemin şartlarını ve 
kriterlerini belirlemiştir. 

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi

Mehmet Baysal; turizmin sürdüre-
bilirliğini, değerlerimizi, kültürel 
öğelerimizi kaybetmeden sağlamaktır. 
Marmaris olarak bizler de, hem eko-
nomik faaliyetlerimizde, hem tanıtım 
stratejilerimizde, hem de şehrin mima-
ri görünümünde değişim politikaları 
belirlemeli; Marmaris’in kültürel ve 
mistik özelliklerini içeren markalaşma 
stratejilerini el birliği ile uygulamalıyız.
İşte geleneksel hale getirmeyi amaç-
ladığımız ve önümüzdeki yıllarda 
iki gün süreyle gerçekleştirmeyi 
planladığımız Gastronomi ve Kültür 
Şenliğimizin esas amacı da budur. 
Marmaris’i kaybetmeden turizmimizin 

sürdürülebilirliğini, değerlerimizi ön 
plana çıkararak sağlamak, hep birlikte 
Bahara Merhaba demek için 5 Mayıs 
2015 tarihinde Gastronomi ve Kültür 
Şenliğini organize ettik. Dedi. 
GEMAD Başkanı Bayar; yöresel yemek-
lerimizi tanıtarak bilgiler verdi. Yaşar 
Karaaslan da muhteşem efe gösterisi 
ile final yaptı.

Marmaris Bal Evi 1. Gastronomi Ve 
Kültür Şenliği Haberi TRT Haber’de...
5 Mayıs  2015 Salı  günü TRT Haber, MARMARİS BAL EVİ 1. 
GASTRONOMİ VE KÜLTÜR ŞENLİĞİ hakkında Marmaris’ten canlı 
yayın yaptılar.  Canlı yayın da Hasal EREL’İN Konukları MTO 
Yönetim kurulu başkanı Mehmet Baysal , GEMAD Başkanı Yaşar 
Bayar ve Efe gösterisini yapan Yaşar Karaaslan katıldı.
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TOBB’un 71’inci Mali Genel Kurulu 
Başbakan Davutoğlu, CHP Genel Baş-
kanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkan 
Yardımcısı Vural ve TOBB delegelerinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.
 Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal, TOBB Genel Kurul de-
legeleri Bülent Horoz, Ali Murat Akın, 
Zafer Öznur, Halil Karademir ve Genel 
Sekreter Taşkın Baykara TOBB'nin 71. 
Genel Kuruluna katıldı
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
iş dünyasının yeni bir büyüme hika-
yesi yazmak istediğini bunun için de 
siyasilerden yeni yapısal reformların el 
birliğiyle ve hızla hayata geçirilmesini 
istediklerini vurguladı. 
Hisarcıklıoğlu, “2015 seçimleri Türki-
ye’nin yeniden ayağa kalkması için 
milat olmalı. Haziran’dan sonra önü-
müzde seçimsiz bir 4 yıl var. Bu fırsatı 
mutlaka değerlendirmeliyiz. Bu dö-
nem sert tartışmaların geride kaldığı, 
güçlü reformların dönemi olmalı. Daha 
özgür ve daha zengin Türkiye için 
adımlarımızı hızlandırmalıyız” dedi.
Türkiye’nin yeni bir büyüme modeline 

ihtiyacı olduğunu ifade eden Hisar-
cıklıoğlu, “Yeniden bir yapısal reform 
gündemi oluşturarak, yeni bir büyüme 
hikayesi yazmalıyız. Firmalarımızın ya-
şadığı çeşitli sıkıntılara hızlı çözümler 
üretmeliyiz” diye konuştu.
 
Hisarcıklıoğlu;
 TOBB Genel Kurullarında geleneksel 
olarak kendi muhasebemizi yaparız. 
Bu nedenle geçtiğimiz genel kuruldan 
bugüne yaptıklarımızın bir kısmına 
değinmek istiyorum.
Öncelikle yerel kalkınmaya odaklandık. 
Bunun için de Odalarımızın ve Borsala-
rımızın hizmet kapasitesini artırdık.
Öncelikle yerel kalkınmaya odaklandık. 
Bunun için de Odalarımızın ve Borsala-
rımızın hizmet kapasitesini artırdık.
Öncelik verdiğimiz ikinci konu, Tür-
kiye’nin zenginleşmesi için girişimci 
sayısının ve kapasitesinin artırılması.
İleri teknolojiyi ülkemize getirmeye 
odaklandık.
Şirketlerimize verdiğimiz hizmetlerin 
kalitesini ve miktarını artırdık.
Sosyal sorumluluk faaliyetlerine de-

vam ettik ve kadim 
kültür mirasımıza 
sahip çıktık.
 
Değerli misafirler, 
Bütün bu saydı-
ğım işleri ve daha 
sayamadığım pek 
çoğunu, sadece 
geçtiğimiz mayıs 
ayından bu güne 
kadar olan bir yıllık 
süre içinde yaptık.

Bütün bunları 365 Oda-Borsamızın ve 
1, 5 milyon üyemizin desteği ile başar-
dık. Bu camianın birlik, beraberlik ve 
kardeşlik anlayışı sayesinde başardık. 
İşte bu salonu dolduran sizlerle birlikte 
başardık.
Reel sektörümüzün önünü açan tüm 
bu faaliyetleri birlikte gerçekleştirdiği-
miz eski Bakanımız Sayın Hayati Yazı-
cı’ya camiam adına öncelikle teşekkür 
ediyorum.
Ayrıca, çalışmalarımızda hep yanımız-
da olan Cumhurbaşkanlarımıza, Meclis 
Başkanımıza, Başbakanlarımıza, CHP 
ve MHP Genel Başkanlarına, Bakanla-
rımıza, Milletvekillerimize ve bizimle 
birlikte emek veren, çalışan bürokratla-
rımıza, Türk iş dünyası olarak şükranla-
rımızı sunuyoruz. 
  
-Başbakan Ahmet Davutoğlu
 Başbakan Ahmet Davutoğlu ise 
konuşmasında, "1991 seçimlerine 
giderken verilen popülist birtakım 
vaatler, Türkiye'yi 1994 ekonomik 
krizine yöneltti. 28 Şubat'ın getirdiği 
olumsuz psikolojik atmosfer 3 parti 
koalisyonunda Türkiye'yi 2001 krizine 
yöneltti. Son 12 yıl içinde eğer Türkiye, 
daralan dünya ekonomisine rağmen 
büyümüşse bunun arkasındaki temel 
saik demokrasidir ve siyasi istikrardır" 
dedi.
Başbakan Davutoğlu, TOBB ETÜ'de 
düzenlenen TOBB Genel Kurulu'nda 
konuştu.
Genel Kurulun Türkiye'nin genel 
ekonomik gidişatının da istişare 
edildiği son derece önemli bir forum 
olduğunu, bu sene de çok anlamlı 

İş Dünyası Yeni Bir Büyüme Hikayesi İçin Yeni Yapısal Reformlar İstedi
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bir zamanlamayla Genel Kurul'da bir 
araya geldiklerini belirten Davutoğlu, 
TOBB'u Çanakkale Savaşı'na atfen 100. 
yıl konseptiyle düzenlenen genel kurul 
nedeniyle kutladı, Çanakkale Savaşı'n-
da şehit düşen bütün ecdada rahmet 
diledi.
 
- "İnsanlık onurunun, en kutsal un-
surlarından biri insan emeği"
 "Avrupa içinde Almanya, Fransa, 
İtalya'dan bir hat çekin, Doğu Asya'da 
da Japonya, Çin ve Hindistan'dan, geri 
kalan Afro-Avrasya'nın en büyük üre-
tim üssü Türkiye'dir" diyen Davutoğlu, 
bu üretim üssünün çevredeki krizler-
den etkilenmemesi 
ve bütün dünyaya 
ihraç pazarı olarak 
açılabilmesi için 
her türlü tedbiri al-
dıklarını ve almaya 
devam edeceklerini 
söyledi. Davutoğlu, 
şöyle devam etti:
 
"Nerede bir Türk 
girişimcisi varsa 
orada Türkiye 
Cumhuriyeti hükü-
metinin konsolosu, 
büyükelçisi olacak. Nerede bir Türk 
girişimcisi varsa oraya THY sefer yapa-
cak. İşte bir ülkenin bütüncül kalkınma 
stratejisinin arka planında bu vardır. 
Sadece bir sektöre değil, bütün sek-
törlere ilgi gösterecek ve bu sektörel 
gelişmeyi dünyaya yayma konusunda 
kararlı bir politika takip edeceğiz."
 
- "Türkiye'de organize sanayi bölge-
si olmayan şehir kalmayacak"
 
AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'de 
67 organize sanayi bölgesi bulundu-
ğunu hatırlatan Davutoğlu, şu anda 
Türkiye'de 157 organize sanayi bölgesi 
olduğuna dikkati çekti. 
 
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu
 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 
ise, "AB ile ilişkilerde, sözüm söz, CHP 
iktidarında hiç öyle 'Yeni fasıl açacak-
lar, açmayacaklar' diye beklemeyece-
ğiz. Bu ülkede birinci sınıf demokrasi 
için ne gerekiyorsa tamamını yapaca-
ğız. Sözüm sözdür" dedi.
Kılıçdaroğlu, TOBB 71. Genel Kuru-
lu'nda yaptığı konuşmada, kendisine 
konuşma fırsatı verildiği için TOBB 

yönetimine yürekten teşekkür ederek, 
"Sizlerle beraber olmayı onurlu bir 
görev olarak addediyorum" ifadesini 
kullandı.
TOBB'un genel kurullarında, bir anlam-
da Türkiye'nin sorunlarının tartışıldığı-
nı ve genel kurulların Türkiye, bölge ve 
dünya için önemli olduğunu belirten 
Kılıçdaroğlu, "Az önce Sayın Başbakan 
konuştu. 'Biz şunları, şunları söylüyo-
ruz. Siz ne söylüyorsunuz?' İyi söyleye-
ceğiz de burada olsaydın dinleyecek-
tin. Ama burada değilsin. Ama sözüm 
söz. Sayın Başbakana, seçim bildirge-
mizi göndereceğim. Ne söylediğimiz 
orada gayet açık, gayet net yer alıyor" 

diye konuştu.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu'nun, 2002'deki Genel Kurulda 
yaptığı konuşmayı anımsatan Kılıçda-
roğlu, Türkiye'nin büyük, güçlü, sözü 
dinlenen ve ufku geniş bir ülke olması 
gerektiğini kaydetti.
"Siz Mısır'a, Suriye'ye, Irak'a, Libya'ya, 
İsrail'e rahat gidebiliyor musunuz?" 
diye soran Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 
dört büyük başkentte büyükelçisinin 
bulunmadığını, kendi bölgesinden 
soyutlandığını ifade etti.
Başkanlık sistemi tartışmalarına da 
değinen Kılıçdaroğlu, "Şimdi bunun 
üzerine bir de Türk tipi başkanlık oluş-
turmaya çalışıyorlar. Her şey bir kişiye 
bağlı olacak. Valiyi, milletvekilini o 
atayacak, her şeyi o yapacak. O zaman 
kuvvetler ayrılığına hiç gerek yok. Ne 
yargıya ne yasamaya ne yürütmeye hiç 
ihtiyaç yok. Zaten başkanlık isteyen 
kişi de 'Yargı ve yasama benim için 
ayak bağıdır' demişti. Böyle bir tabloyu 
ben şahsen içime sindiremiyorum" 
değerlendirmesini yaptı.
  
-Başbakan Yardımcısı Ali Babacan
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da, 
"Seçim döneminde açıklanan bazı 

popülist içi boş vaatlere baktığımızda 
gerçekten çok üzücü, 12-13 yıl sonra 
Türkiye'de muhalefet keşke bu nokta-
ya gelmeseydi" dedi.
Genel Kurulda konuşan Babacan, 
Türkiye'nin kritik bir dönemde kritik 
bir coğrafyada kendi alnının teriyle 
ekonomisini ilerleten demokrasisini 
güçlendiren bir ülke olduğunu belir-
terek, dünya konjonktürünün kritik 
olduğunu, bugün itibariyle gelişmiş 
bir çok ülkede büyüme görülemediği-
ni, gelişmekte olan ülkelerin büyüme 
hızlarının da düştüğünü bildirdi.
Babacan, Suriye'de iç savaş, Irak'ta son 
derece istikrarsız bir tablo olduğunu, 

Rusya ve Ukrayna 
ekonomilerinin dara-
lacağını ifade ederek, 
hem Türkiye'nin 
içinde bulunduğu 
jeopolitik ortamın 
hem de dünya eko-
nomisinin Türkiye için 
şartları zorlaştırdığını 
kaydetti.
Türkiye ekonomisi-
nin bütün bunlara 
rağmen büyümeye 
devam ettiğine dikka-
ti çeken Babacan, 

büyümenin kompozisyonunun daha 
sıhhatli hale geldiğini vurguladı.
 
Babacan, özel sektörün lokomotif ol-
duğu bir ekonomik kalkınmadan yana 
olduklarının altını çizerek, Türkiye'de 
ekonomik istikrarın mutlaka siyasi 
istikrara dayanması gerektiğini belirtti.
Türkiye'nin AB sürecinde siyasi alanda 
yaptığı reformların pek çok alanda 
tabloyu değiştirdiğine dikkati çeken 
Babacan, 2002 yılındaki Türkiye ile 
bugünkü Türkiye karşılaştırıldığında, 
demokrasisinin de, ekonomisinin de 
ilerlediğini ancak yapılanların yeterli 
olmadığını söyledi.
 
-MHP Grup Başkanvekili Oktay 
Vural
MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural da 
yaptığı konuşmada, "Sayın Başbakan 
yeni bir anayasa taahhüdümüzdür' 
dedi. Vural, “Yeni anayasa ile ilgili söz-
ler ne kadar zamandır veriliyor? Yeni 
anayasada bir arpa boyu yol alınama-
dı. Yeni anayasa 7 Haziran seçimlerin-
de olacak diyor. Sayın Başbakan yeni 
anayasa ile birlikte eski söylemleri 
tekrar ediyor" diye konuştu.
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleşen 
"Muğla Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı" Muğla ticaret ve 
sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
Muğla ve İlçelerinin bölge için gereksinimleri ve projelerin 
anlatıldığı toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Baysal tarafından Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye "Mar-
maris ve Rodos Arasındaki Ekonomik Hacim analizi ve Yol 
Haritası" projesi hakkında bilgi verdi ve proje kapsamında 
hazırlanan "Fırsat Analizi" ve "Firma Envanteri" kitaplarını 
takdim etti.
Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, Yönetim 
Kurulu Üyesi Fatih Kaplan, Meclis Başkan Yard. Ali Özenoğlu, 
Meclis Üyesi Ali Murat Akın, Genel Sekreter Taşkın Baykara 
ve Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ergücü katıldı.

TOBB Muğla KAGİK, hafta sonu bir kahvaltı düzenledi. 
Tüm Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerinin davet edildiği 
organizasyonda önceki dönem İcra Komitesi üyelerine 
çalışmaları nedeniyle teşekkür belgesi takdim edildi.
Marmaris Ticaret Odası’nı temsilen Marmaris KAGİK Baş-
kanı  Ayşe Gürkök ve kadın girişimciler katıldı.
 İki yıl süreyle göreve gelen 4’üncü dönem KAGİK üyeleri 
24 Mayıs Pazar günü gerçekleştirdikleri bir kahvaltı 
organizasyonu ile tüm Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri 
bir araya geldi. İlçelerden de yoğun katılım sağlanan or-
ganizasyonda yaklaşık 40 kişi yer aldı. Keyifle gerçekleş-
tirilen kahvaltı etkinliğinin ardından bir konuşma yapan 
KAGİK Başkanı Aslı Karataş tüm Kadın Girişimciler Kurulu 
Üyeleri ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile 
getirdi. Önceki dönem KAGİK üyelerine çalışmaları ve 
hayata geçirdikleri ‘Muğla’da 100 Yılda 100 Kadın’ pro-
jesine  katkıları nedeniyle teşekkürlerini sundu. Son iki 
dönemde KAGİK Başkanlığı görevini başarıyla üstlenen 
Çiğdem Özkan Süner ve Sultan Yılmaz’a ayrıca teşekkür 
eden Başkan Karataş, teşekkür belgelerini takdim etti

Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ'nin katılımıyla gerçekleşen 
"Muğla Oda ve Borsaları İstişare Toplantısı"

MUĞLA Kadın Girişimciler 
Kurulu Bir Araya Geldi

31.05.2015 pazar günü Mar-
maris KAGİK üyeleri , KAGİK 
Muğla ' de yapılan faaliyetler 
hakkında bilgi sunumunun , 
Marmaris' de yapılabilecekler 
hakkında fikir alışverişinin 
yapıldığı kahvaltılı toplantıda 
buluştu. 
Yıl sonu okul faaliyetlerinde 
bulunmak durumunda kalan 
diğer üye ve üye adaylarının , 
telefonla da olsa , toplantıya 
katılmaları umut ve mutluluk 
vericiydi...

Kadın Girişimciler Kahvaltıda Bir Arada
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Marmaris Bal Evi 1.Gastronomi 
ve Kültür Şenliği Gerçekleşti
Marmaris Ticaret Odası’nca, bölgenin kültürü ve mutfağını 
tanıtmak amacıyla düzenlenen “Marmaris Bal Evi 1.Gastronomi 
ve Kültür Şenliği” 5 Mayıs 2015 Salı günü Osmaniye Mahallesi 
Marmaris Bal Evinde gerçekleştirildi.

Marmaris Esnaf Odası, 
Güney Ege Aşçılar Derneği 
ve Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi'nin (MSKÜ) de 
destek verdiği Şenlik, Mar-
maris Bal Evi'nin ev sahipli-
ğinde gerçekleşen etkinliğe 
yabancı tur operatörleri ve 
bölgedeki turizm sektörü-

nün temsilcilerinin yanı sıra 
Muğla Vali Yardımcısı Kamil 
Köten, Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Osman Gürün, 
Muğla Milletvekili Prof. Dr. 
Nurettin Demir, Marma-
ris Kaymakamı Celalettin 
Yüksel, Marmaris Belediye 
Başkanı Ali Acar, Turizm eski 

Bakanı Bahattin Yücel, Esnaf 
Odası Başkanı Şükrü Ayyıl-
dız, Şoförler Odası Başkanı 
İbrahim Tarım, Deniz Ticaret 
Odası Başkanı Hasan Mengi,  
Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Şencan  da 
katıldı.
Protokol üyelerinin yöre-
sel kıyafetlerle katıldığı 
şenlikte, davul zurnalarla 
karşılanan konuklara, şıra 
ikramı yapıldı, kültürümüzü 
anlatan resimler sergilen-
di, odun ateşinde pişen 
Marmaris yemekleri keşkek, 
sura (kimyonlu), taze yaprak 
sarması, yoğurtlama, çingen 
pilavı, etli nohut, parmak 
tatlısı, zerde ve kıyamı (ballı 
susam) MSKÜ öğrencileri 
servis etti. Konuşmaların 
tamamının anında çeviriyle 

yabancı konuklara aktarıldı-
ğı etkinlikte sura yapımı da 
anlatıldı. Marmaris'in alter-
natif turizm kaynaklarının 
tanıtıldığı Rota Marmaris 
projesi kapsamında yer alan 
alanlar hakkında bilgilen-
dirme yapılıp hazırlanan 
kısa film gösterildi. Marma-
ris tarihinin, kültürünün, 
değerlerinin ve lezzetlerinin 
yer aldığı Türkçe, İngilizce 
ve Rusça kitapçıklar katılım-
cılara dağıtıldı. 
MSKÜ halk oyunları ekipleri, 
kına gecesi ve köy düğünü-
nü canlandırıp, zeybek gös-
terilerini sergiledi. Türk Halk 
ve Sanat Müziği konserleri 
verildi. Bal Evi'nin bahçesine 
kurulan otağı da, yöremize 
ait ev eşyaları ve kıyafetler 
sergilendi. Yöresel kültürün 
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değişik örneklerinin, yürek-
lerden kopup, parmakların 
ucunda son bulan kilimler 
ve oyaların sergilendiği, el 
yapımı Marmaris sandalet-
lerin workshop ile sunul-
duğu, yöresel ve organik 
tatların yer aldığı stantlar, 
özellikle yabancı konuklar-
dan büyük ilgi gördü. 
Etkinlikte, sırasıyla MTO 
Başkanı Mehmet Baysal, 
Ali Acar, Celalettin Yüksel, 
Osman Gürün, Prof. 
Dr. Nurettin Demir ve 
Kamil Köten birer 
konuşma yaptı. 
Marmaris MTO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet 
Baysal, yerel yö-
neticilerin ve sektör 

temsilcilerinin turizme katkı 
sağlayacağına inandıklarını 
kaydettiği şenliği, kapsamı-
nı genişleterek geleneksel 
hale getireceklerini söyle-
di. Amaçlarının turizmin 
sürdürebilirliğini, kültürel 
öğelerini kaybetmeden 

sağlamak olduğunu kayde-
den Mehmet Baysal, şunları 
söyledi:

LEZZET ÖN PLANA 
ÇIKARILACAK
“Biz akademik çalışma ya-
pan kültür otoritesi değiliz. 
Amacımız, değerlerimizi, 
kültürümü- zü, 

günlük yaşantımızı, et-
nografik özelliklerimizi 
sosyal sorumluluk 

bilinci ile tanıtmaktır.
Hedefimiz değerlerimizi, 

kültürel öğelerimizi ko-
rumak, devam ettirmek. 
Çünkü artık dünyada turizm 
yarışı ülkeler arasında değil, 
şehirler arasında bir yarışa 
dönüştü.
Rakiplerimiz artık başka 
turizm kentleri, turizm 
trendleri ise 'farklıyı 
deneyimlemek'  yönünde 
gelişmekte. Dolayısıyla her 
turizm kenti, kendi kültürü-
nü, değerlerini, lezzetlerini 

ön plana çıkaracak, marka 
haline getirecek unsurlar ile 
çalışmaktadır. 
Gastronomi ve kültür 
şenliğimizde tamamen 
Marmaris'in oda, dernek 
ve işletmeleri ile Muğla 
üniversitemiz ile çalışılmış-
tır. Kendilerine katkıları için 
teşekkür ederiz.
Markalaşma ve farkındalık 
adına bugün şenliğimizin 
düzenlendiği Marmaris Bal 
Evi, şu anda köylerimiz-
de yetişen, keçiboynuzu, 
badem ve fıstığı Marmaris 
çam balı ile karıştırıp marka 
lokumlar üretmekteyiz.”

ÇAM BALININ BAŞKENTİ: 
MARMARİS
Kültür ve tarih turizmi için 
Oda olarak yürüttükleri 
çalışmalar hakkında da bilgi 
veren Mehmet Baysal, Mar-
maris çam balının önemine 
dikkat çekerek şu sözleri 
kaydetti: 
Marmaris çam balı… Dün-

yadaki çam balının yüzde 
90'ı Türkiye'de, yüzde 

33'ü 
ise 
Marma-
ris'te üretilmektedir. Lezzeti 
ve doğallığı ile Marmaris, 
dünyanın çam balı başkenti 
olarak kendiliğinden marka 
olmuştur.”

ÖZDEĞERLERİMİZİ 
YİTİRMEYELİM
Marmaris'te bazı “öz değer-
ler”in yitirildiğini kaydeden 
Baysal konuşmasını şöyle 
sonlandırdı: 

“40 yıldır turizmle geçinen 
Marmaris, ne kadar yol 
almıştır? Şöyle bir bakarsak, 
para kazandık, doğrudur. 
ama öz değerlerimizden 
de çok şey yitirdik. Mis gibi 
beze kokan, ekmek kokan, 
pandispanya kokan eski 
çarşımızı kaybettik, artık 
eski fotoğraflarda kaldı. 
Halbuki dünyanın nere-
sine giderseniz gidin 'old 
town'lar korunmuş durum-
dadır ve en çok turist çeken 
alanlardır. Hem sokakları 
eski yapısını koruyor hem 
de işletmeler o dönemleri 
yansıtıyor. Geleneksel el 
sanatları ve işletmeler ko-
runmaktadır. Biz Marmaris 
olarak turizmde gelişelim 
derken öz değerlerimizi yi-
tirdik.  Marmaris'i-
mizin yüzyıllardır 
yaşattığı kültü-
rü birikimini 
önce yereli-
mize, sonra 
ülkemize 
sonra da 

dün-
yaya 

tanıtmak 
için bu 

yıl başlat-
tığımız ve 

önümüzdeki 
yıllarda ge-

leneksel hale 
getirerek 2 gün süreyle tüm 
halkımıza açık sürdürmeyi 
planladığımız gastronomi 
ve kültür şenliğimizde 
umarım sizlere eskiyi yaşa-
tabilmişizdir. Bu hıdrellez 
akşamında Hızır ve İlyas 
peygamberlerden; dünyada 
yaşanmakta olan savaşların 
sonlandığı, insaniyetin, ba-
rışın hakim olduğu, sağlıklı 
ve kendinden emin çalışkan 
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nesillerin şekillendirdiği 
bir gelecek temin etmesini 
dileyeceğim.”
Gastronomi Şenliği'ni 
önemsediklerini ve anlam-
lı bulduklarını söyleyen 
Belediye Başkanı Ali Acar, 
yurtdışından bazı örnekler 
vererek, Marmaris'te halkın 
yoğun katılımıyla gerçek-
leşen şenlik, festival ve 
özel günlerin özlemi-
ni duyduğunu, bu 
özlemin de birlik ve 
beraberlik içersinde 

davranılarak giderile-
bileceğini kaydetti. 

Son günlerde, ilçedeki 
birlik ve beraberliğin 

sağlanması adına 'umut' 
verici hisler içersinde 

olduğunu kaydeden Başkan 
Acar, şöyle konuştu: 

İŞTE, TAM DA BUNUN 
OLMASI LAZIM
“Sayın Baysal ağzınıza sağlık 
benim de duygularıma 
tercüman oldunuz. Bir kent 
halkıyla birlikte yaşar. Ge-
lenek, göreneklerimizden 
bahsediyoruz. Eski, coşkulu, 
sevgi, saygı dolu ortam 
içerisinde yaşadığımız 
günlere özlem duyuyoruz. 
Biz Marmaris'te çocukluğu-
muzda yaşadığımız, dünya 
görüşü ne olursa olsun 
insanların sevgi, saygı ve 
hoşgörü içerisinde tama-
mıyla katılımın yaşandığı 
özlemini duyduğumuz, 1 
Temmuz Kabotaj Bayram-
ları, Hıdırellez şenlikleri ve 
buna benzer milli bayram-
larda Anatolia Meydanı'nda 
yapılan, kadın erkek, yaşlı 

genç bütün insanların katıl-
dığı, herkesin davul zurna 
önünde göbek atıp oynadı-
ğı günleri maalesef özlemle 
bekliyoruz.   2015 

turizm sezonu öncesi 
bu bahar günlerinde, 11 

yıldır Belediye Başkanlığı 
yapan Ali Acar, dün tarihi 
itibariyle sanki geleceğe 
yönelik bu özlemlerimizin 
gerçekleşeceği yönünde 
umut ışığı hissediyorum. 
Çünkü 11 yıllık görev 
süremde dün ne mutlu ki, 
merkezi yönetimin Muğla 
Milletvekili Adayı Sayın Ha-
san Özyer, şahsıma maka-
mımda nezaket ziyaretinde 

bulundu. Ve çok önemli, 
bölgeyle ilgili birlikte çalışıp, 
projeler üretebileceğimiz, 
güzel eserler yapabilece-
ğimiz, halkımıza hizmeti 
birlikte verebileceğimiz çok 
güzel, özlemle beklediğimiz 
günlerin bir anımsattılar. 
Kendilerine huzurlarınızda 
teşekkür etmek isterim.

 Sayın Mehmet Baysal, 
sevgili kardeşim çok büyük 
nezaket gösterdi, nazik 
davetini bildirdi, çok mutlu 
oldum, duygulandım, 
gururlandım ve kendisine 
sonsuz teşekkür ediyo-

rum. İşte, tam da bunun 
olması lazım. Onun için 

dünkü tarihin benim 
için umut verici ve 

anlamlı olduğu-

nu 
sizlerle 
pay-
laşmak 
istedim. Şenliklerimizi, 
festivallerimizi halkımızın 
katılımıyla gerçekleştirece-
ğimiz günlerin beklentisiyle, 
ben katılımda bulunan ve 
özellikle ticaret odasının 
bu organizasyonu için ve 
bunun sürdürebilir hale 
gelmesinin temennisi için-
deyim. 

OTELCİLERE 'BAL'LI ÇAĞRI
Hazır burada turizmci arka-
daşlarımız, otelci temsilcile-
rimiz varken Dünyanın bal 
üretim merkezi olan Mar-
maris'te  otelci arkadaşları-
mız artık, glikozlu sahte balı 
müşterilerine yedirmesinler. 
Paketleme tesisini Mar-
maris'in uygun bir yerinde 

kurup, glikozlu sahte bal 
satışını yasaklayıp, turizmci 
arkadaşlarımız da 
bu ko-
nuda 
feda-
kar-
lık 

gösterirler 
kanaatindeyim. 

Bu benim için de 
anlamlı, önemli 

bir projedir. İnşallah 
bunu da birlikte ger-

çekleştiririz. 
“İlçemizde en önemli gelir 
kaynağı turizmdir. Deniz, 
kum, güneş dışındaki tu-
rizm alternatifleri geliştiril-
melidir” diyen Kaymakam 
Yüksel, bu sebeple Şenliği 
olumlu bulduğunu kaydetti. 
Başkan Gürün, Mehmet 
Baysal ve çalışma arkadaşla-
rı için “Bizi bir araya getirdi, 
bizi sevgiyle birleştirdi. 
Onun için kendisine çok 
teşekkür etmek istiyorum” 
sözlerini sarf etti.

GÜZELLİKLERİMİZİ 
TURİZME 
KAZANDIRMALIYIZ
Gürün, konuşmasında şu 
ifadeleri kullandı: “Marmaris 
özelinde Muğla genelinde 
yapılmakta olan turizmi ele 
almamız ve tekrar değer-
lendirmemiz gerekiyor. 
Muğla'mızı ziyaret eden 
yerli ve yabancı misafirle-
rimize sadece deniz, kum 
ve güneşi sunuyoruz. Oysa 
Muğla, tarihi dokusu ve 
doğal güzellikleri ile çok 
önemli bir coğrafya. Bu 
güzellikleri, değerlerimizi 
dejenere etmeden turizme 
sunma-lıyız. Kıyısal Muğla 
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ile kırsal Muğla'yı bütünleş-
tirip kırsaldaki değerlerimizi 
kıyısaldaki turizm hareketi 
içine sokarak turizmi zen-
ginleştirmeliyiz. Marmaris 
Bal Evi 1.Gastronomi ve 
Kültür Şenliği'nde sergile-
nen etkinlikler, lezzetler, ge-
leneklerimiz, kıyafetlerimiz, 
türkülerimiz mutlak suretle 
kültür turizmi içindeki yerini 
almalıdır. Turizmi Muğ-
la'mızda 12 aya çıkarmak 
için de kültür turizminin 
yanında, sağlık, spor turiz-
mine de önem vermeliyiz. 
Çünkü Muğla'nın doğal 
zenginlikleri, iklimi, değerle-
ri turizmin 12 aya yayılması 
için son derece uygundur.”

Milletvekili Demir ve Vali 
Yardımcısı Kamil Köten de  
“Bal Evi 1.Gastronomi ve 
Kültür Şenliği”nin turizme 
alternatif kazandırıp, 
çeşitlendirilmesine katkı 
sağlayacağına inandıklarını 
dile getirdi. Sektör 
temsilcileri ile yabancı tur 
operatörleri ise şenliğin 
ve benzeri etkinliklerin 
yöre turizmine olumlu geri 
dönüşüm.
Yaşar Karaaslan ve ekibin 
zeybek gösterisinin de renk 
kattığı gecenin finalinde 
katılımcıların davul zurna 
eşliğinde oynadığı zeybek 
oyunu ile bitti.
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Kutengin ' Bilindiği gibi Marmaris Çevrecileri Derneği Olarak Çevre olumsuzlukla-
rına karşı verdiğimiz Üniversiteler ile müşterek bilimsel mücadelede, projeler de 
üretmek de ve ilgili kurumlarla paylaşarak desteklerini sağlamaktayız. Marmaris 
Kaymakamlığı ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze sunduğumuz ve 
iki dilde hazırladığımız ''DENİZLERDE ATIKLARIN YOK OLMA SÜRELERİ ' Konulu 
Afişler Okullara ve Teknelere dağıtılmak üzere hazırlanmıştır. Tanıtımı, amacı nın 
açıklanması  Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Züleyha Aldoğan tarafından yapılan 
afişler okullara dağıtımı Milli eğitim Müdürlüğü ve  MÇD tarafından sağlanacaktır. 
Afişlerin hazırlanmasında Sponsor olarak  destek veren Marmaris Ticaret Odamız 
ve Liman İşletmelerine  ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ederiz'' dedi..
 
Aldoğan ' MÇD 'nin okullara yönelik bu çalışmasında birlik de olmak dan ve bir 
farkındalık yaratmak dan çevre duyarlılığımız nedeni çok memnunuz. Yarınlarımız 
olan çocuklarımıza ve gençlerimize böyle çalışmalarla Çevre Bilincini aşılamanın 
yararları tartışılmaz. Bu gibi eğitim çalışmaları projelerinde her zaman MÇD'nin 
yandayız ve bu güzel etkinlik için kendilerine teşekkür ederiz.''dedi  

Mçd Çevre Bilincini Okullara Yayıyor

Haberler | Mayıs 2015
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Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu Marmaris Bal Evi ve 
Çam Balı Önemi Konusunda Meclisimize Sunum Yaptı

Odamızın  Meclis toplantısına ko-
nuşmacı olarak katılan Arı yetiştirme 
Uzmanı ve Marmaris Bal Evi Danışmanı 
Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu Marmaris 
Bal Evi ve Çam balı önemi hakkında 
meclis üyelerimize eğitim verdi.

Doğaroğlu; Türkiye 90-95 bin ton bal 
üretimi ile Çin’den sonra 2. sırada yer 
alır. Üretimin yıllara göre % 20-25’ i 
çam balından oluşur. Çam balının % 
80-82’si Muğla ilinde, Muğla ili toplam 
üretiminin ise % 30 kadarı Marmaris'te 
üretilir.

Bölge ülkenin çeşitli yörelerinden ge-
len çok sayıda arıcıyı barındırdığı gibi 
ilçede bulunan 140 binin üzerindeki 
arı kolonisi il koloni sayısının 1/6’sını 
oluşturmaktadır. Yıllara göre 15-25 bin 
tonluk dünya çam balı rekoltesinin % 

90-92’si Türkiye’de kalanı ise Yunanis-
tan’da üretilir. Yunanistan’ın ürettiği % 
8-10’luk kısım kendi ülke bal üretimi-
nin % 50’sini oluşturur. Belirtilen veriler 
dünya piyasasında çam balına sonsuz 
bir talep ve ihracatta da vazgeçilmez 
bir ürün niteliği kazandırır. Neredey-
se tamamına yakınının ülkemizde 
üretilmesi nedeni ile de ülkemiz ve 
bölgemiz açısından olağanüstü bir 
kaynaktır.

Ülkemiz için birçok açıdan çok önemli 
bir ürün olan çam balının sürdürüle-
bilirliği sağlamak için kamu ve özel 
kurumlara, bilim dünyasına ve halka 
önemli görevler düşmektedir. Bu 
görevler;

-Yörenin doğal yaşam döngüsünün 
sürekliliğini sağlamak, 

-Çevre duyarlılığı ile hareket etmek, 
turizm de dahil olmak üzere bütün 
sektörlerin zararlı etkilerini kontrol 
altında tutmak, 

Bal arısı aleyhine dönüşen eko sis-
temin onarımını sağla -Basuralı çam 
ağaçlarının verimlerini artırmak ve 
böceğin yaşam döngüsünü destekle-
mek amacıyla gerekli ağaç ve böcek 
bakımlarını yapmak ve gerekli çalışma-
lara hız kazandırmak gerekmektedir.” 
Dedi.
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20-22 Kasım 2015 tarihleri arasında 
Marmaris’te düzenlenecek olan “Ulus-
lararası Katılımlı Marmaris Apiterapi 
ve Arı Ürünleri Sempozyumu”nun ilk 
toplantısı odamızda gerçekleşti. Top-
lantıya; MTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal,  Bilimsel Komite Baş-
kanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, GATA 
Tıbbi Parazitoloji BD Prof. Dr.  Mehmet 
Tanyüksel, Apiterapi Derneği Başkanı 

Yard. Doç. Dr. Timuçin Atayoğlu, Mar-
maris İlçesi Sağlık Müdürü Dr. Mehmet 
Töreyenler katıldılar.
Toplantıda; Sempozyum sürecinde 
arıcılık sektörü ile apiterapinin tüm 
paydaşlarının buluşması, tıp hekimleri 
başta olmak üzere sağlık sektörü ile 
değerli arıcılarımızın teorik bilgi edin-
melerinin yanı sıra ilgili konularda da 
deneyimlerini arttırmaları hedeflendi. 

Bu amaç doğrultusunda, Marmaris’te 
konaklama ağırlıklı bir katılım sağlana-
rak “Çam Balı”nın tanıtımının arttırılma-
sı ülkemiz ve uluslararası apiterapi ile 
ilgili konu ve sorunlarının, konularında 
uzman, ulusal ve uluslararası bilim in-
sanlarının katılımı ile apiterapinin tam 
anlamıyla uygulayıcı “tıp hekimleri” ile 
“üretici” arıcı dostlarımızın buluşması 
kararlaştırıldı.

Apiterapi Ve Arı Ürünleri Sempozyumunun İlk Toplantısı Yapıldı

TOBB Büyük Anadolu Lojistik Organizasyon Yönetim 
Kur. Başkanı Harun Karacan MTO Yön. Kur. Başkanı 
Mehmet Baysal'ı makamında ziyaret etti.

Harun Karacan’ın 
MTO Ziyareti

Marmaris Ticaret Odası 
Geleneksel İftar Yemeği
Odamızın geleneksel iftar yemeği gerçekleşti. 
Meclis üyeleri, Kadın Girişimciler, Genç Girişimciler ve 
Personelimiz geleneksel iftar yemeğinde biraraya geldi..

Haberler | Temmuz 2015
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Odamız tarafından yürütülen ve Marmaris'te alternatif 
turizm alanlarının ve faaliyetlerinin, Marmaris kültürünün, 
değerlerinin ve yöresel tatlarının turizmde ön plana çıkartıl-
ması ve bu amaçla tanıtım altyapısı kurul-
masını kapsayan ROTA MARMARİS 
isimli projemiz kapsamında, 4 
dil seçeneği ile İlçemizde ki 
yerli ve yabancı misafirlerimize 
rehberlik edecek olan Kiosklar 
Odamıza teslim edildi.
Yakın bir zamanda da İlçemiz-
de belirlenecek olan noktalara 
yerleştirilerek, gelen misafirlere 
hizmet vermeye başlayacak.

Kiosklar Odamıza Teslim Edildi

SKAL Marmaris Kulübü, 29.07.2015 akşam gerçekleşen Olağan Toplan-
tısı’nda Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal’ı misafir etti. Başkan Baysal, Asım Geniş Başkanlığındaki SKAL üye-
lerine, yönetimde oldukları son 6 yıl boyunca Oda’nın Marmaris turizmi 
için neler yaptıklarını, yapmayı planladıklarını anlattı. SKAL üyelerinin so-
rularını da yanıtlayan Başkan Baysal, bölgedeki otelcilerden gelecek pro-
jeleri hayata geçirmek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını da 
vurguladı. Etkinliğin tüm katılımcılarına, MTO’nun hazırlattığı Marmaris’in 
tanıtımına yönelik  “ROTA MARMARİS” tanıtım broşürleri hediye edildi.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Marmaris Ticaret Odası 
(MTO)’nın katkılarıyla, her Ramazan 
ayında geleneksel olarak dağıtılan 
Ramazan yardım paketleri bu yılda 
dağıtılmaya başlandı. İçerisinde 19 
parça temel gıda ve ihtiyaç malze-
meleri bulunan Ramazan yardım 
paketleri, Muhtarlıklardan istemiş 
olduğumuz  ihtiyaç listeler doğrul-
tusunda Marmaris ve civarında ya-
şayan 750 yardıma muhtaç ailelere 
dağıtılmak üzere hazırlandı.

M.Baysal Skal Marmaris Kulübü Yemeğinde

750 Aileye Ramazan Yardım Paketi
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21-22 Kasım 2015 tarihleri arasında; 
Marmaris Ticaret Odası ev sahipli-
ğinde, Marmaris’te düzenlenecek 
olan “Uluslararası Katılımlı Marmaris 
Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyu-
mu” hakkında Muğla Valisi Amir Çiçek 
makamında ziyaret edilerek bilgilen-
dirildi.
Ziyarete MTO YKB Mehmet Baysal, Arı 
Yetiştirme Uzmanı ve Sempozyum Bi-
limsel Komite Başkanı Prof.Dr. Muhsin 
Doğaroğlu, Genel Sekreter Yrd. Meh-
met Ergücü ve Projelerden Sorumlu 
Eylem Miray Apak katıldı. 
Baysal; 21-22 Kasım da Marmaris’te 
düzenlenecek olan sempozyum ve 
diğer projelerimiz hakkında genel bil-
gilendirme yaptı. Doğaroğlu, Bilimsel 
Komite Başkanı olarak bu sempozyu-

mu neden gerçekleştirmek istediğimi-
zi, arı ve arı ürünleri, apiterapi, apime-
dika ve üreticinin ve tüketicinin doğru 
bilgilendirilmesi gerektiği hakkında 
bilgiler verdi.
Çiçek; “Marmaris Ticaret odasına çok 
teşekkür ederim ki böyle değerli çalış-
maları yaptıkları ve yapmaya devam 
ettikleri için dedi. Ayrıca Marmaris Bal 
Evinde ziyaret ettikten sonra mem-
nuniyetin daha da çok artı; burada 
bölgemize özgü bala, arı ve arı ürünle-
rine olan ilgi, sağlık açısından, turizm 
açısından bir destinasyon oluşturmuş-
tur” dedi.  
Bölge özelinde ve Türkiye genelinde 
“Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempoz-
yumu”nun başta sağlık olmak üzere 
turizm sektörüne de ekonomik anlam-

da büyük ölçüde katkı sağlayacağının 
altını çizen Vali Çiçek, turizm 12 aya 
yayılması konusunda alternatif turizm 
arayışları içerisinde sağlık turizmin 
değerlendirildiğini, bu kapsamda 
Muğla’da önemli bir ekonomik faaliyet 
olan arıcılık üzerine bu sempozyumun 
düzenlenmesinin sağlık turizminin 
gelişmesi açısından olumlu bir adım 
olduğunu dile getirdi. Ayrıca bu dü-
zenlenecek sempozyum bölgenin Api-
terapi alanında ismini duyurmak için, 
farkındalık yaratmak için bir başlangıç 
olacağına inanıyorum dedi.
Ziyaret sonunda Çiçek’e Eytam İdare-
si-Sandıkları ve Marmaris Uygulaması 
(1885-1911) yeni basım kitabımız ve 
yöremize özgü hazırladığımız Marma-
ris Çam kolonyası takdim edildi.

Muğla Valisi 
Amir Çiçek Ziyareti

Odamız Ağustos ayı meclis toplantısında, Selçuk Üniversitesi arkeoloji bölümü 
klasik arkeoloji ana bilim dalı – Datça- Knidos kazısını yürüten hocamız Doç.Dr. 
Ertekin Doksanaltı Amos antik kentinde projeleri onaylanması durumunda yapıl-
ması muhtemel kazı çalışmaları hakkında meclise bilgi verdi.

Doç. Dr. Ertekin Doksanaltı Amos Kazı 
Çalışmaları Hakkında Bilgilendirdi
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STK’lar teröre karşı tek ses

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde TOBB, Türkiye Ziraat 
Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas-
yonu (Türk-İş), Mermur Sendikaları 
Konfederasyonu ( Memur-Sen) , Türkiye 
Kamu-Sen, Türkiye İşveren Sendikala-
rı Konfederasyonu (TİSK) ile Hak-İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu’nun (Hak-İş) 
katılımıyla oluşturulan "Teröre Karşı Sivil 
İnisiyatif" Başbakan Ahmet Davutoğlu, 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Güm-
rük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli 
ve Gıda Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi 
Eker ile buluştu. Teröre karşı ortak açık-
lamanın seslendirildiği toplantıya bini 
aşkın konuk katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
toplantının açılışında yaptığı konuşmada 
Türkiye'nin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı 
bir terör dalgasıyla karşı karşıya olduğu-
nu belirterek, "Vatandaşlar olarak can 
güvenliğimizin sağlanması ve ülkemizde 
huzurun tesisi öncelikli talebimizdir" 
dedi.
Hisarcıklıoğlu,  Türkiye'nin her bölgesin-
de örgütlü, toplumun bütün kesimlerini 
temsil eden kuruluşlar olarak bir araya 
geldiklerini söyledi.
 
Toplantıya katılımından dolayı Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür 
eden Hisarcıklıoğlu, "Bizlerin ortak bir 
kaygısı var. Ülkemiz yurtiçi ve yurtdışı 
kaynaklı bir terör dalgası ile karşı karşıya. 
Vatandaşlar olarak can güvenliğimizin 
sağlanması ve ülkemizde huzurun tesisi 
öncelikli talebimizdir" diye konuştu.
 

Güven ve huzuru sağlamanın, kamu 
düzenini tesis etmenin devletin asli 
yükümlülüğü olduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, hukukun içinde kalarak 
teröre karşı bütün önlemlerin alınmasını 
desteklediklerini kaydetti.
 
- STK'lardan ortak açıklama
 Hisarcıklıoğlu'nun konuşmasının ardın-
dan inisiyatifi oluşturan 8 STK’nın temsil-
cileri ortak açıklama metninin okudular. 
Açıklamada, terör eylemlerinden büyük 
üzüntü duyulduğu belirtilerek, siyaset 
yapmanın yolunun sandıktan geçtiğine 
vurgu yapıldı.
 
Sorunları tartışmanın ve gereken çözüm-
leri bulmanın yerinin TBMM olduğu ifa-
de edilen açıklamada, "Nedeni ne olursa 
olsun terör siyaset yapmanın ahlaki bir 
yolu olarak kabul edilemez" ifadesine 
yer verildi.
 
STK’ların ortak metni şöyle:
 “Bugün Türkiye’nin dört bir tarafından 
Ankara’ya geldik.
Bizler ülkemizin çalışan ve üreten esnafı, 
çiftçileri, işçileri, memur ve girişimcile-
riyiz.
Ortak paydamız; demokrasi, hukukun 
üstünlüğü ve insan hayatına saygıdır.
Bugün ortak bir kaygımız var. Ülkemiz, 
yurt içi ve yurtdışı kaynaklı bir terör 
dalgası ile karşı karşıya.
Maalesef menfur terör eylemlerinde çok 
sayıda vatandaşımızı kaybettik, asker ve 
polisimizi şehit verdik.
Bu ülkenin tüm vatandaşları olarak, bu 
gelişmelerden büyük elem, üzüntü ve 
geleceğe yönelik kaygı duyduğumuz 
için bugün buradayız.

Siyaset yapmanın yolu sandıktan geçer.
Son seçimlerde, milletimiz, sandığa 
teveccüh göstererek, büyük bir olgunluk 
sergilemiştir.
Seçimlere katılımın ve yüce Meclisimizde 
oluşan temsilin yüksekliği, bu olgunlu-
ğun en büyük göstergesidir.
Açıktır ki, siyaset yapmanın, sorunları-
mızı tartışmanın ve gereken çözümleri 
bulmanın yeri yüce Meclisimizdir.
Nedeni ne olursa olsun, terör siyaset 
yapmanın ahlaki bir yolu olarak kabul 
edilemez.
Bizler bugün Türkiye’nin dört bir tarafın-
dan terörü lanetlemek için buradayız
Vatandaşlar olarak, can güvenliğimizin 
sağlanması ve ülkemizde huzurun tesisi 
öncelikli talebimizdir.
Güvenli bir ülkede yaşamak en doğal 
hakkımız ve beklentimizdir.
Can güvenliği yoksa, düşünce ve ifade 
özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü 
yoktur.
Can güvenliği yoksa, girişim özgürlüğü 
de yoktur.
Can güvenliği yoksa, esnaf da, işçi de, 
köylü de, girişimci de, memur da yoktur.
Can güvenliği yoksa, çalışma özgürlüğü 
de yoktur.
Bugün, özgürlüklerimizin düşmanı olan 
terörü lanetleyerek, özgürlüklerimize 
sahip çıktığımızı göstermek için ve dev-
letimizin yanında olduğumuzu göster-
mek için buradayız.
Burada dikkate edilmesi gereken husus 
şudur: Her türlü terör özgürlüklerimizi 
kısıtlıyor.
Dikkatlerimizi dağıtıyor ve kaynaklarımı-
zı tüketiyor.
Terör ve teröristler herkesin kendi işine 
huzur içinde odaklanmasını engelliyor, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) de aralarında olduğu toplumun farklı 
kesimlerini temsil eden STK’lar teröre karşı tek ses oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da 
katıldığı ‘Teröre karşı Sivil İnisiyatif’ konulu toplantıda STK’lar ortak açıklama ile teröre karşı 

tepkilerini dile getirdiler.  Marmaris Ticaret Odasını temsilen YKB Mehmet Baysal katıldı
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geleceğimizi karartıyor.
Terörün ve teröristin çocuklarımızın ge-
leceğini karartmasına izin vermeyeceğiz.
Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.
Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceği-
ne sahip çıkacağız.
Bugün bu amaçla buradayız.
Ülkemizin bütünlüğünü korumak, 
halkımızın esenliğini sağlamak, güven ve 
huzuru hukukun içinde kalarak hayata 
geçirmek devletin görevidir.
Açıktır ki, kamu düzenini tesis etmek 
devletin asli yükümlülüğüdür.
Kamu güvenliği olmazsa, üretim olmaz, 
hizmet olmaz.
Kamu güvenliği olmazsa, istihdam 
olmaz, eğitim olmaz.
Kamu güvenliği olmazsa, refah artmaz.
Kamu güvenliği olmazsa, çocuklarımız 
için mutlu bir gelecek tesis edemeyiz.
Biz bugün bunun için buradayız.
Tüm halkımız gibi bizler de bu artan 
terör dalgasından üzüntü ve kaygı 
duyuyoruz.
Terör saldırılarının amacının, ülkemizin 
huzur ve istikrarını bozmak ve toplumda 
bir korku havası ve kaos ortamı yaratmak 
olduğunu biliyoruz.
Milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin hu-
zurunu bozmaya, kaos ve istikrarsızlık 
ortamı yaratmaya çalışanların oyunlarını 
boşa çıkarmak için bugün bir aradayız.
Bu duygu ve düşüncelerimizi Sayın Baş-
bakanımızla paylaşmak için Türkiye’nin 
her yerinden bugün Ankara’ya geldik.
Bizler, kamu güvenliğinin hukukun için-
de kalarak sağlanması amacıyla gerekli 
bütün önlemlerin alınmasını destekli-
yoruz.
Bu süreçte herkesin daha soğukkanlı ve 
sağduyulu olması gerektiğine inanıyo-
ruz ve bu çerçevede, üzerimize düşen 
sorumlulukları istişare etmek için bugün 
buradayız. 
Bizler Türkiye-Avrupa Birliği Karma 
İstişare Komitesi Türkiye Kanadı olarak, 

yurt çapında örgütlü tüm teşkilatımızla 
birlikte, ülkemizin her türlü sorununda 
elimizi taşın altına koyduk.
İnsanımız, geleceğimiz, kalkınma hedef-
lerimiz ve refahımız için özgürlüklerin 
korunması, hukukun üstünlüğünün 
sağlanması ve kamu düzeninin tesisi ko-
nusunda üzerimize düşen sorumlulukları 
gerçekleştirmeye her zaman olduğu gibi 
hazırız. 
Bu çerçevede harekete geçiyor, ortak 
hassasiyetlerimizi paylaşan herkesi ve 
her kesimi Teröre Karşı Sivil Girişim’e 
davet ediyoruz.”

- Başbakan Davutoğlu
 Başbakan Ahmet Davutoğlu ise ko-
nuşmasında "Silahlar bırakılana, silahlı 
gruplar Türkiye'yi terk edene kadar ve 
DEAŞ terörü Türkiye'ye tehdit olmaktan 
çıkana kadar Suriye'de bu operasyonlar 
devam edecek. Kimse ham hayal görme-
sin" dedi.
 
Davutoğlu,  ülke olarak "üç ayaklı bir 
saldırı" ile karşı karşıya olduklarını tespit 
ettiklerini söyledi. Bunları, DAEŞ, PKK ve 
DHKP-C olarak sıralayan Davutoğlu, "Bu 
üç ayaklı, eş zamanlı terör saldırısının 
üç hedefi vardı; demokrasimiz, kamu 
düzenimiz ve uluslararası itibarımız yani 
aynı zamanda ekonomik geleceğimiz" 
ifadesini kullandı.
 
Kendilerinin de bunları korumak için 
bu üç ayaklı terör odaklarına karşı eş 
zamanlı terörle mücadele operasyonları 
başlattığını anımsatan Davutoğlu, ope-
rasyonun adına ise "Huzur ve Demokrasi 
Operasyonu" dediğini aktardı.
 
Başbakan Davutoğlu, şöyle devam 
etti:
 "Birileri eğer bizim milletimizin huzuru-
nu bozmak istiyorsa, bizim de görevimiz 
huzuru ikame etmektir. 23 Temmuz'u 

24 Temmuz'a bağlayan gece güvenlik 
birimlerimize verdiğimiz talimat açık ve 
netti; 'Madem ki Türkiye'ye savaş ilan 
edilmiş, madem ki Türkiye'nin siyasi, 
ekonomik, sosyal istikrarı tehdit edil-
mektedir, bu iç savaşı ilan edenlerin 
merkezlerine en etkin şekilde saldıracak, 
merkezlerini en etkin şekilde tahrip 
edeceksiniz'. Tolerans, müsamaha yok. 
Hepinizin takip ettiği gibi 23 Temmuz'u 
24 Temmuz'a bağlayan gece, ilk saldırıyı 
DEAŞ gerçekleştirdiği için ve sınırımızda 
askerimizi şehit ettiği için, askerimizi 
şehit eden DEAŞ unsurları birer birer 
cezalandırıldı, o gece de DEAŞ'ın sını-
rımıza yakın bütün karargahları, bütün 
barınakları, sığınakları tümüyle tasfiye 
edildi. Bundan sonra da sınırımızda 
askerlerimize sıkılan bir kurşunun bedeli, 
o kurşunu sıkanların tümünün tasfiyesi-
dir. Ta ki kimse bir daha sınırlarımıza bu 
şekilde hangi maske altında olursa ol-
sun, DEAŞ veya başka terör örgütü veya 
başka rejimler böyle bir şeye cesaret 
edemesinler."
 
 "Çözüm Süreci istismar edilecekse 
bunu kabul etmeyiz"
 Aynen DAEŞ'te olduğu gibi PKK'nın 
bilinen tüm barınakları, sığınakları, mü-
himmat depolarının yerle bir edildiğini 
bildiren Davutoğlu, "Bunun hesabını 
bize soracak olanlara ve çatışmasızlığı 
hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti'nin bitirdiğini iddia edenlere, sorumuz 
şudur: Ceylanpınar'da uyurken şehit 
edilen, haince, alçakla, kalleşçe şehit edi-
len polislerimizin katillerine bunu sorun" 
diye konuştu.
Sadece DAEŞ ve PKK kamplarını yok 
etmediklerini belirten Davutoğlu, yine eş 
zamanlı üçüncü bir ayak olarak Türki-
ye'nin bütün şehirlerinde özellikle de 
pilot 39 kentte, 23 Temmuz gecesinden 
başlayıp bugüne kadar devam eden 
huzur operasyonları yapıldığını aktardı.
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Marmaris’te LYS Sınavında Birinciliği Alan 
Öğrenciler Odamız Tarafından Ödüllendirildi

Odamızda Marmaris Kaymakamı Cela-
letin Yüksel, Milli Eğitim Md. Yrd.,  Ha-
lıcı Ahmet Urkay And. Lisesi Müdürü, 
MTO Başkanı Mehmet Baysal, yönetim 
kurulu üyeleri, başarı gösteren öğrenci 
yakınları ve öğrencilerin katılımları ile 
2014-2015 LYS sınavında alanlarında 
1. Olan öğrencilere lap top takdim etti. 
Celalettin Yüksel, öğrencileri tebrik 
ederek başarılı insan olmanın önemine 
vurgu yaparken, Marmaris Ticaret Oda-
sı Başkanı Mehmet Baysal da ailelere 
teşekkür ederek başarının arkasında ki 
diğer unsurunsa anne ve babalar ol-
duğunu değindi. Ödül alan öğrenciler 
ise; Kaan Sak- T.M , Tunahan Erkal- 
T.S , Elifnaz Keskin- M.F  ve Melisa 
Güntekin- dil branşı.

MTO binasında gerçekleşen ödül töre-
ninde konuklara sinevizyonda Prof.Dr. 
Acar Baltaş’ın “Hayalini yorganına göre 
uzat”  iş ve özel hayattaki başarı ve 
mutluluk konusuna, farklı ve zihin açıcı 
bir yaklaşım getiren film izletildi. Ödül 
töreninde açılış konuşmasını yapan 
Baysal, 6 ay önce Şerif Uzgören’in  ver-
diği seminerde her yıl LYS’ de dereceye 
giren öğrencilere hediye vermek iste-
diklerini ve bunu gerçekleştirmekten 
çok mutlu olduğunu söyledi. Baysal 
ayrıca ailelerin önemine vurgu yaparak 
“ çocuklarımızın başarı elde etmesi için 
ailelerimiz de fedakarlık göstermek 
zorunda. Sadece 1. lik değil bütün ba-
şarılı çocuklarımızı kutluyorum” dedi.

Kaymakam Yüksel;  ise insanların başa-
rı sonucunda takdir edilmesi gerektiği-
ne vurgu yaptı, başarıların öğrencilerin 
kendi gösterdiği ve ailelerin gayreti, 

öğretmenlerin çabası ile yakalandığı-
na belirterek”  bu tür başarılar diğer 
öğrencilere de örnek olmalıdır. İzledi-
ğimiz film de hedeflerimizi izlemek ve 
bu doğrultudan sapma göstermemek 
çok önemlidir. Çevreyi de daha iyi 
özümseyerek yolumuza devam etme-
liyiz” dedi.
Dereceye giren öğrencilere ödüllerini 

Celalettin Yüksel, Mehmet Baysal, Nur-
gül Karahitay ve Taşkın Baykara takdim 
etti. Alanlarında birinci olan 4 öğren-
cinin ise Halıcı Ahmet Urkay Anadolu 
Lisesi’ nden olması dikkat çekti. Okul 
müdürü Rafet Coşkun da okulun ba-
şarısından memnun olduğunu, ilçeye 
örnek olacak bir yapıda eğitim verdik-

lerini ve karşılığını aldıklarını belirtti ve 
Mehmet baysal tarafından kendilerine 
teşekkür plaketi verildi.

Daha sonra Odamız tarafından 
yürütülen ve Marmaris'te alternatif 
turizm alanlarının ve faaliyetlerinin, 
Marmaris kültürünün, değerlerinin ve 
yöresel tatlarının turizmde ön plana 
çıkartılması ve bu amaçla tanıtım 
altyapısı kurulmasını kapsayan ROTA 
MARMARİS isimli projemiz kapsamın-
da, 4 dil seçeneği ile İlçemizde ki yerli 
ve yabancı misafirlerimize rehberlik 
edecek olan Kiosklar, Rota Marmaris 
tanıtım kitapçığı ve en son odamız 
tarafından bastırılan yeni bastırılan 
Eytam İdaresi-Sandıkları ve Marmaris 
Uygulaması (1885-1911)  kitabımız ve 
yöremize özgü hazırladığımız Marma-
ris Çam kolonyası Kaymakam Celalet-
tin Yüksel’e tanıtıldı.

Ödül töreni konukların da yer aldığı 
kokteyl ile sona erdi.
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B20 Türkiye Konferansı Gerçekleşti 

Yönetim Kurulu Başkanimiz Mehmet 
BAYSAL 3-5 Eylül 2015 tarihlerinde 
Ankara’da düzenlenen B20 Türkiye 
Konferansı’na katıldı.

TOBB’un ev sahipliğinde düzenlenen 
“B20 Türkiye Konferansı” kapsamın-
da gerçekleştirilen “B20’nin Büyüme 
Odaklı Gündemi” başlıklı oturumda 
konuşan B20 Türkiye ve TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel ekono-
minin belirsiz bir hal aldığını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu konuşmasında,  dünya 
genelinde 200 milyondan fazla insanın 
işini kaybettiğini hatırlattı. M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, “Bütün bunlar iş dünyası 
için iyi değil. Ancak G20’nin eylemde 
bulunması ve küresel ekonomiye is-
tikrarı getirmesi için bir fırsat” şeklinde 
konuştu.
Sorunların ancak küresel iş birliğiyle 
çözüleceğini vurgulayan Hisarcıklıoğ-
lu, inovasyonun desteklenmesi, adil re-
kabetin teşvik edilmesi gerektiğini dile 
getirdi. Hisarcıklıoğlu, G20 ile B20’nin 
özünün güvenle ilgili olduğunun altını 
çizerek, şunları kaydetti:
 
“İş yapma yetisinde güven ekonomik 
ortamın hızlı bir şekilde dönüşmesi-
ne yol açar. Küresel sistemin yetisine 
yönelik güven de vatandaşlara yöne-
liktir. İşte bu güveni biz kazanmalıyız 
ve bizler B20 olarak çözüm ortaya 
koymalıyız.”

 - B20 Türkiye Altyapı ve Yatırımlar 
Görev Gücü Başkanı Ferit Şahenk
  Şahenk, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ev sahipliğinde dü-
zenlenen “B20 Türkiye Konferansı” 
kapsamında gerçekleştirilen “B20’nin 
Büyüme Odaklı Gündemi” başlıklı 
oturumda, kriz sonrasında global 
ekonominin istenilen performansı 
göstermekten uzak olduğunu söyledi.
Gelişmekte olan ülkelerin ivmelerinde 
bir yavaşlama olduğuna dikkati çeken 
Şahenk, büyümenin motoru olacağını 
düşündükleri pazarlarda da sıkıntı 
bulunduğunu kaydetti.
 

Küresel büyüme ve tüketimde kriz 
öncesi ve sonrasında büyük farklar ol-
duğuna işaret eden Şahenk, jeopolitik 
risklerin dünyadaki tabloyu tamamen 
değiştirdiğini dile getirdi. Geçen yıl 
G20’nin 2018’e kadar büyümeyi yüzde 
2 artırmayı taahhüt ettiğini hatırlatan 
Şahenk, mevcut durum düşünüldü-
ğü zaman bunun önemli bir taahhüt 
olduğunu ifade etti.

 - ICC Başkanı McGraw
 McGraw Hill Financial’ın Fahri Başkanı 
ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) 
Başkanı Harold McGraw de ICC’de 
6, 5 milyon şirket üyesi ve 130 milli 
komitenin bulunmasının yanı sıra 
tahkim mahkemesinin de yer aldığını 
ifade ederek, “Biz ülkeler için ilerlemeyi 
ölçmek ve hep bir devamlılık sağlamak 
için çabalıyoruz” dedi.
 
 İnsan sermayesi ve eğitimin çok 
önemli olduğuna dikkati çeken 
McGraw, “Siz burada aslında gelecekte 
beraber çalışacağınız iş gücüne bakı-
yorsunuz. Ne tür becerileri olsun isti-
yorsunuz. Bu becerilere sahip olsunlar 
ki rekabet edebilsinler” diye konuştu. 

- Eurochambres Başkanı Richard 
Weber
 “Büyümenin sadece üç yolu vardır. 
Birincisi savaş. Bu iyi olmayan bir yol-
dur. Savaş yıkar ve ekonomiye yıkım 
sonrası katılımlar olur. Gelecek için 
bunu istemiyoruz. İkinci yolu enflas-
yondur. Enflasyon, faydayı bir çok kişi 
ve şirketten alır uzağa götürür. Bunu 
da istemiyoruz. Üçüncü yol inovas-
yondur. İnovasyon büyümeye yönelik 
odaklanmamız gereken alandır. Bu 
gündem içerisinde bütün ulusların 
odaklandığı nokta.”
 

B20 Türkiye Konferansı, B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve küresel ekonominin önde gelen aktörlerinin katılımıyla açıldı. Hisarcıklıoğlu B20 Türkiye olarak çok çalıştıklarını ve 

G20 Liderlerine sunulmak üzere 19 maddelik talepler listesini oluşturduklarını anlattı. Talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi. 
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
yürüyüşün sonunda seslendirdiği 
ortak açıklamada teröre karşı birlik ve 
beraberlik mesajı verirken, “Bu vatan, 
bu ülke, bu bayrak hepimizin. Hep 
birlikte Türkiye’yiz” diye konuştu.

Ankara Sıhhiye Meydanı’nda başlayan 
Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Yürüyüşü 

Ulus’taki Birinci Meclis’in önünde sona 
erdi. Buluşmadaki tek ortak payda 
Türk bayrağı oldu. Etkinliğin sonunda 
Birinci Meclis’in balkonundan ortak 
açıklamayı seslendiren TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Öncelikle bugün bu anlamlı orga-
nizasyonu gerçekleştiren meslek 

kuruluşlarımıza, sendikalarımıza, sivil 
toplum örgütlerimize ve bizi yalnız 
bırakmayan Türkiye’nin dört bir tara-
fından Ankara’ya gelen tüm vatandaş-
larımıza teşekkür ediyoruz.

Bugün buraya gelen insanlar ülkemi-
zin, milletimizin, devletimizin birliğine 
ve bütünlüğüne sahip çıktılar.

Hep birlikte teröre karşı milli bir duruş 
sergilediler, milletimizin kardeşliğini 
gösterdiler.

Bugün burada olan bizler, farklı dünya 
görüşlerine, farklı düşüncelere sahibiz.
Ama ortak noktalarımız var.
 
Hepimiz bu memleketin evlatlarıyız, 
hepimiz bu ülkenin sevdalısıyız.
Vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, 
huzurumuz, bugünümüz, yarınımız 
hedefteyken sessiz kalamayız.
Bizi bize, komşuyu komşuya, kardeşi 
kardeşe düşman etmeye çalışanlara 
karşı sessiz kalamayız.

Bir tarafta terör belasını hep birlikte 

Teröre Hayır, 
Kardeşliğe Evet

TOBB’un da aralarında olduğu 261 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 
“Teröre Hayır, Kardeşliğe Evet Buluşması” çok geniş bir katılımla gerçekleştirildi. 
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yaşarken, toplumda her geçen gün 
kutuplaşma artarken, akıl ve vicdan 
tutulması karşısında sessiz kalamayız.

İşte bu yüzden her görüş ve düşün-
ceden, toplumun tüm kesimlerinden 
mahşeri bir kalabalık bugün burada.

Birliğimizin ve bağımsızlığımızın 
simgesi olan ay yıldızlı bayrağımızı alıp 
buraya geldik.
Milletimizin kardeşliğini korumak için 
buraya geldik.
Ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunu 
boşa çıkarmak için buraya geldik.
Bizi ayırmaya çalışan fitne ateşini sön-
dürmek için buraya geldik.
Huzura kastedenlere karşı tek yürek 
olduğumuzu göstermek için buraya 
geldik.
Toplumsal barışa güç vermek ve kırılan 
umutları yeniden yeşertmek için bura-
ya geldik.
Farklılıklarımıza değil, ortaklıklarımıza, 
umut dolu geleceğimize odaklandık.
 

Terörü lanetledik, 
kardeşliğimize sahip 
çıktık. TERÖRE HAYIR, 
KARDEŞLİĞE EVET dedik.

Ve şimdi Türkiye Cumhuriyeti devleti-
nin temellerinin atıldığı Meclis’teyiz.
Yürüyüşümüzün burada sonuçlanması 
son derece önemli bir mesajı içermek-
tedir.

Bu milletin birlikte yaşama iradesinin 
ilk timsali olan kurucu Meclis’teyiz.
 

Aziz milletimiz, 

Gün, demokrasimize, birliğimize ve 
birbirimize sahip çıkma günüdür.
Hep birlikte bugün sağduyumuzu 
ortaya koyduk.
Hep birlikte bugün vicdanımızın 
sesine kulak verdik.
Bu ülkenin vatandaşı olmanın 
bilinciyle bir araya geldik. Bundan 
sonra da bu kararlı birlikteliğimizi 
sürdüreceğiz.
Kalbini öfkeyle dolduranların değil, 
yüreği kardeşlik ve barışla çarpan 
insanların sesi olacağız.
Teröre tepki göstermek adına 
vatandaşlarımızı rencide edecek, 
kardeşliğimize zarar verecek 
her tür eylem ve söylemlerden 
kaçınmalıyız.
Bu millet terörün karşısında.
Bu millet kardeşliğine sahip çıkıyor.
Birlik, beraberlik içinde geleceğe 
kararlılıkla yürümek istiyor.
Hepimiz bu memleketin 
evlatlarıyız, birbirimizin kardeşiyiz.
Bu vatan, bu ülke, bu bayrak 
hepimizin.
Hep birlikte Türkiye’yiz.
Ve bir kere daha diyoruz ki Teröre 
Hayır Kardeşliğe Evet.”
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Marmaris’in sahip olduğu turizm 
potansiyelini tüm yönleriyle ortaya 
koymayı ve bölgeyi ziyaret eden yer-
li-yabancı turist sayısını arttırmak  kap-
samda Marmaris için ; ROTA MARMA-
RİS (www.rotamarmaris.com) projesi 
ve yuriçi – yurtdışı FUARLARA katılımı 
ile   Marmaris’in  mavisi ve yeşili yanı 
sıra yerel gastronomisi, arkeolojik ve 
doğal varlıkları ile 12 ay  tatil fırsatı 
sunan zenginlikleri tanıtılacaktır. Böy-
lece fuarlara katılmamızın bölgemizin 
tanıtımına artı değer katacaktır.
2016 turizm sezonu öncesi gerçekle-
şecek olan ITB Berlin, Hollanda Utrecht 
Turizm Fuarı, MITT Moskova, EMİTT 
İstanbul, Travel Turkey İzmir ve Antalya 
Yörex fuarlarına katılarak bölgemizin 
tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri-
nin tüm dünyaya tanıtılması hedeflen-
mektedir.
GEKA ile yaptığımız görüşmeler 
olumlu neticelenmesi durumunda da 
Sektörün en büyük fuarlarından olan 
ve İngiltere'nin Başkenti Londra’da 
gerçekleştirilen World Travel Market 
Fuarında 30 metrekarelik Marmaris 
stant alanı ile bölgemizi temsil edile-
cektir.
Tüm bunların yanısıra GEKA desteği 
olmaması durumunda da Turizm Ba-

kanlığı standında yer alınarak fuarlara 
katılınması planlanmaktadır.
Marmaris Ticaret Odası olarak Mar-
maris’in turizm potansiyelini en üst 
seviyede harekete geçirme hedefimiz 
doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalara bu yıl daha da hız verdik. 
Çalışmalarımız daha da olgunlaştıkça 
ileriki günlerde kurum ve kuruluşlarla, 
yerel yönetimlerle, odalarla detaylar 
paylaşılacak ve fikir alış verişinde bulu-
nulacaktır.

ROTA MARMARİS
Rota Marmaris projesi, Yerli ve yabancı 
ziyaretçilerimizin, Marmaris’in sahip 
olduğu alternatif turizm noktaları hak-
kında bilgiye ulaşabilmeleri amacıyla 
kitapçık, broşür, harita, web sayfası ve 
akıllı telefon uygulamasına ek olarak 

Marmaris’te çeşitli yerlere tanıtım 
kioskları yerleştirilecektir. Bu sayede 
hem online hem de materyal olarak 
Marmaris hakkında bilgiye ulaşılabile-
cektir. 
Kiosklar, ilçemizde gelen ziyaretçilerin 
rahatça ulaşabileceği alanlara kurula-
caktır. www.rotamarmaris.com adresi 
ise hizmete açılmıştır. Kitapçıklar ve 
Marmaris City haritası ise 4 dilde 
hazırlanmış olup Odamızdan temin 
edilebilir.
Bilgilendirme ve iletişim altyapısı “Rota 
Aktivite”, “Rota Tarih”, “Rota Gastrono-
mi”, “Rota İnanç”, “Rota Gece”, “Rota 
Yeşil”, “Rota Mavi”, “Rota Çocuklar” ve 
“Rota Keşfet” başlıkları altında alter-
natif turizm değerlerinin tanıtımının 
yapılmıştır.
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Marmaris Bal Evi ve Marmaris yöresine 
özgü doğal ürünler Marmaris kadın 
girişimcilerin desteği ile 7. Expona-
tura'15 Fuarı'nda 15-18 Ekim 2015 
tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezinde 
tanıtıldı.
Exponatura 2015 Fuarı, doğal, organik 
ve sağlıklı ürünler sektöründe Türkiye, 
Avrupa Birliği ve Ortadoğu başta ol-
mak üzere birçok ülkeden sektör pro-
fesyonelleri, iş adamları, perakende, 
toptancı, distribütör, temsilcilikler ve 
tüm ilgililer için başarılı iş bağlantıları 
kurabilecekleri profesyonel bir ticaret 
platformu oluşturuyor.

Fuar süresi olan 4 gün boyunca  11.00 
- 19.00 saatleri arasında,  Türkiye’nin 
önemli bölgelerinden olan Marmaris 
ve köylerinden elde edilen organik 
ürünleriyle, hazırlanmış gıda ürünleri, 
Marmaris bal evi projesini destekleye-
cek şekilde lansmanı yapıldı. 
Birebir görüşmeler yapılarak, Mar-
maris Çam Balı ön plana çıkarılarak, 
reçellerimiz, Marmaris çam kolonyası 
ve Marmaris çam balından yapılan 
lokumumuz tanıtıldı. Özellikle Mar-
maris çam kolonyası ve Marmaris çam 
balına gösterilen ilgiden dolayı büyük 
mutluluk duyduk. 

Bu fuarlara katılı-
mımızdaki amaç 
markalaşmaya 
katkı; Marmaris Çam 

balının ve Marmaris yöresel ürünle-
rinin markalaşmasına büyük katkı 
sağlayacağını, Marmaris çam balına 
dünyanın kapılarını açmaya başladığı-
na inanıyoruz. Marmaris Ticaret Odası 
bu zamana kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da daha fazla öncü kuruluş ola-
rak çalışmalarını daha yüksek düzeye 
taşıyacaktır.

7. Exponatura'15 Fuarı'ndayız
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Personel Bilgilendirme 
Toplantısı

2016 Turizm sezonu öncesi GEKA destekli olarak katılacağımız yurtiçi (Yörex, Emitt, Travel Turkey) ve yurtdışı (İngiltere, 
Hollanda, Rusya, Almanya)  fuarlar hakkında MTO YKBaşkanı Mehmet Baysal Başkanlığında; Meclis Bşk. Ali Kansu, GETOB 
Bşk Bülent Bülbüloğlu, TÜRSAB Bşk. İsmail özbozdağ, Marmaris Belediye temsilcisi Sedat Kirt, SKAL Bşk Asım Geniş , acenta 
ve otel yetkililerinin katılmış olduğu 2015-2016 fuarlarında Marmaris’in tanıtımı için yapılması gerekenler hakkında bilgi alış 
verişinin yapıldığı toplantı gerçekleşti.

Marmaris Ticaret Odası 2015 yılı 2. dönem 
ortak olağan meslek komiteleri toplantısı 
yapıldı. Marmaris Ticaret Odası Y.K. Başkanı 
Mehmet Baysal toplantıda yaptığı konuşmada 
MTO olarak yaptığımız projelerden ve gerçek-
leşecek projeler hakkında detaylı bilgi verdi. 
Komite üyeleri de kendileri ile ilgili sorunları 
ve çözüm önerilerini hakkında konuştular ve 
yazılı hale getirdiler.

2015-2016 Fuarları Hakkında Toplantı

Meslek Komiteleri 
Toplantısı Yapıldı

Hasan Özyer’den 
Mehmet Baysal Ziyareti

Ak Parti Birinci Sıra Milletvekili Adayı Hasan Özyer ve 
Beraberindeki Heyet Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Baysal’ı Makamında Ziyaret Etti.

19 Ekim 2015 Pazartesi günü; Mar-
maris Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Baysal personelin 
katılımı ile Jale Bayındır toplantı 
salonunda yaptığımız personel 
toplantısında, Marmaris Ticaret 
Odası olarak bu güne kadar yapmış 
olduğumuz çalışmalar, projeler hak-
kında detaylı bilgi verdi ve personele bu güne kadar yapmış 
olduğu çalışmalardan ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.
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İzgören Akademi eğitmenlerinden Oy-
tun Yumşak tarafından verilen odamız 
personeline yönelik olarak gerçekleş-
tirilen  "Stres Yönetimi Eğitimi" odamız 
toplantı salonunda gerçekleşti.
Stres insanların hastalanmasına, özel 
yaşamda mutsuzluk, sosyal yaşamda 
gerginlik ve iş hayatında ise verimlilik 
azalışlarına neden olan bir olgudur. 
Bu nedenle herkesin stres üzerinde 
özenle durması gerekli.
Bu eğitim ile; iş ve özel hayatımızda 
karşılaştığımız stresin etkisini tanım-

lamak ve stresin olumsuz etkilerini 
kontrol altında tutmaya yardımcı ola-
cak teknikler ve alıştırmalar sunmaktır. 
Bu eğitimle birlikte katılımcılar; Stresi 
tanımlayabilecek ve stres sinyallerini 
farkedebilecek, Yaşamlarındaki stresi 
kontrol altına alabilmek için kapsamlı 
bilgi sahibi olacak, kişisel potansiyelle-
rini kavrayacak, stresle baş edebilmek 
için gerekli kısa ve uzun vadeli yön-
temler ve hemen uygulayabilecekleri 
becerileri kazanacaklardır. 

İzgören Akademi eğitmenlerinden Oytun Yumşak tarafın-
dan verilen Komite üyelerimize yönelik olarak gerçekleş-
tirilen ve iki gün süren "Etkili Sunum Teknikleri" eğitimi-
miz Odamız toplantı salonunda gerçekleşti.

HEDEF:
Profesyonel iş yaşantısının aktif bireyleri olarak bir çoğu-
muz her gün değişik gruplara sunum yapıyoruz. Katılım-
cıların etkili, akıllarda kalıcı sunuşlar organize etme ve 
gerçekleştirme becerisini edinebilmelerinin hedeflendiği 
bu eğitim ile sunum yapmak artık daha kolay...

•	 İyi bir sunum lezzetli bir yemeğe benzer mi?
•	 Sunum Çeşitleri
•	 Sunum Öncesi
•	 Amaç saptama
•	 İçerik oluşturma
•	 Bir Sunumun Saç Ayakları 
•	 İnsanlar ve Erişkinler Nasıl Öğrenir, Hatırlar ve İkna Edilir-

ler?
•	 Hazırlık Kontrol Listesi Hazırlama 
•	 Nasıl Prova Yapmalı?
•	 Sunuş Ortamının Hazırlığı
•	 Açılış Golleri 
•	 Sunumlara Başlamak
•	 Girişte yapılması gerekenler

•	 HİŞT Tekniği 
•	 Hipnotik Giriş
•	 En İyi Şekilde Sunmak
•	 Sahne Kullanımı ve Beden Dili
•	 Ses ve Göz Kullanımı
•	 İfade Becerileri, Konuşma, Akışkanlık
•	 Görsel Malzemeler ve PPT Formatları
•	 Etkili Kapanışlar 
•	 Sorularla Baş edebilme Yöntemleri
•	 Heyecanla Başa Çıkma Yöntemleri
•	 Sunuşta Artılar ve Eksiler
•	 İyi Sunum Örnekleri
•	 Katılımcıların Sunum Performansları ve Geri Bildirim
•	 Etkili Sunumun 50 Anahtarı 

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

Stres Yönetimi Eğitimi

İÇERİK:
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 Marmaris Ticaret Odası, 26. Muğla İli 
Odaları ve Borsası Ortak Toplantısına 
ev sahipliği yaptı. 1 Ekim de Muğla 
Odaları genel sekreterleri ile 2 Ekim 
2015 tarihlerinde yağılan toplantıya 
da Muğla Valisi Amir Çiçek, Marmaris 
Kaymakamı Cemalettin Yüksel, Kurum 
ve Kuruluş Müdürleri, Marmaris oda 
başkanları, Muğla Ticaret 
ve Sanayi Odası (MUTSO), 
Muğla Ticaret Borsası, Milas 
ve Fethiye Ticaret ve Sanayi 
Odası, Bodrum Ticaret Odası, 
Marmaris Ticaret Odası, Muğla 
ilindeki Deniz Ticaret Odaları-
nın Şubeleri, Yönetim Kurulu 
Üyeleri ve Meclis Başkanları ve 
Genel Sekreterleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Marmaris Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Baysal, gerek yurt dışında 
gerekse ülkede yaşanan olumsuzluklar 
sebebiyle 2015'te turizmde beklenti-
lerin altında kalındığını, 2016'dan da 
endişeli olduklarını kaydetti.
Mehmet Baysal, “öncelikle iş dünya-
sının şunu bilmesi gerekir ki rekabet 
fiyatla değil; kaliteyle, ardından mar-
kalaşmayla olur. artık mikro ölçekli, 
yereli, farklı deneyimleri vurgulayan-

lar rekabette ön plana çıkmaktadır.  
Arz-talep dengesinin kurulma saati de 
gelmiştir. kalite standartları ve nitelik 
bilinciyle işletmeler oluşmalıdır. arz 
fazlası her zaman kalitesizliği doğurur. 
önemli olan yatak sayısı, sandalye sa-
yısı değil yatak ve sandalye kalitesidir. 
artık kademelerde hedef bu olmalıdır. 

üründen, şehirlere bu ilkeden vazge-
çilmemelidir.
Ayrıca Marmarisi, yöremizi tanıtmak 
amacıyla katılım sağlayacağımız fuar-
lar 2015- 2016 yılları için netleşmiştir. 
Özellikle hem yöresel tatlarımızı, de-
ğerlerimizi hem de Marmaris alternatif 
turizm alanlarını tanıtmak amacıyla 
çalışmalarımıza başlamış bulunmakta-

yız” dedi.

Baysal; ” İnsanlar, öldürmekten değil 
yaşamaktan yana; kinden, nefretten 
değil, sevgiden yana; zorlaştırmaktan 
değil, kolaylaştırmaktan yana oldu-
ğunda çocuklarımıza daha güzel daha 
yaşanılabilir bir dünya bırakırız.” Diye-

rek sözlerine son verdi.
Baysal’ın ardından kürsüye 
çıkan Marmaris Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Ali Kansu da 
yıllarca Muğla’da deniz, kum 
ve güneş üzerine kurulu bir 
turizm pazarladıklarını belir-
terek, gelinen noktada turizm 
politikalarına kültür, tarım ve 
ekolojinin de adapte edilmesi-
nin artık bir gereklilik olduğu-
nu belirtti.
Muğla Valisi Amir Çiçek ise 
Muğla genelinde yerel ekono-

miye verilen önemin artması gerekti-
ğini belirterek , “Muğla'mız içerisinde 
çok büyük tesislerimiz var. Bu tesisler 
en ufak lojistik ihtiyaçlarını başka diğer 
illerden temin etme yoluna gidiyorlar. 
Bunun önüne geçmek birinci önceli-
ğimiz. Turizmin yanında destekleyen 
sektörlerde gelişmeli. Tarım alanında 
yapılacak gelişmeler burada turizme 

26. Muğla Odaları Ve Borsası Ortak Toplantısı Marmaris 
Ticaret Odası’nın Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Mehmet BAYSAL Amir ÇİÇEK Hüseyin YILDIRIM Deniz EYİNÇ Rabia KAYA

Haberler | Ekim 2015

78 www.mto.org.tr



lojistik desteği de arttıracaktır” dedi.
“Fırsatçı ve rantçılara göz açtırılmaya-
cak”
Muğla ilinde süreklilik ve kalite açı-
sından gerekli düzenlemelerin bir an 
önce yapılacağını belirten Vali Çiçek, 
işletmecilerinde bu konuda yapması 
gerekenleri söyledi. Çiçek “İşletmeci-
lerimiz rantçılara ve fırsatçılara pirim 
verdirtmemeli. Bir yıl açılan bir işletme 
seneye isim değiştirip kazandığı güve-
ni yerle bir etmemeli. Turizmde kalite 
ve güven birbirinden ayrılmaz olarak 
benimsenmeli” dedi.
“Bürokrasi size engel olamaz”
Muğla’nın çok büyük bir bölümünün 
özel kanunlarla koruma altında oldu-
ğunu da sözlerine ekleyen Vali Çiçek 
“Çevre hepimizin koruması gereken 
ana unsur olmalı. Ancak bulunduğu-
muz coğrafya gereği turizm elverişli 
olan bu topraklar kendi kendine yete-
bilen bir hal almalı. Örneğin yenilene-
bilir enerji konusunda özellikle güneş 
enerjisi bizim için biçilmiş bir kaftan. 
Koruma kullanma dengesi en üst dü-
zeyde gözetildikten sonra siz işletme-
cilerimize bürokrasi engel olmamalı. 
Bürokraside bu konuda takıldığınız 
zaman gelip beni bulun. Bu konuda 
size gereken desteği vermek bizlerin 
boynunun borcudur” diye konuştu. 

BODTO Genel Sekreteri Fuat Önder’in 
Divan başkanlığında konuşmacılar 
sunumlarını gerçekleştirdi.

T.O.B.B. Fuarlar Türkiye Sektör Meclis 
Başkanı Sayın Cihat Alagöz konuşma-
sında; fuarların önemini ifade ederken; 
2014 yılına kadar fuarcılık sektöründe 
gerçekleşen fuar sayıları, fuara katılan 
firmalar ve katılımcı kişi sayıları (yer-
li-yabancı) hakkında detaylı bilgiler ile 
katılımcıları bilgilendirdi.

Alagöz’ün ardından MİTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Reşit Özer’in 

konuşmasında; kültür turizmine dikkat 
çekerek Muğla bölgesinin önemli 
tarihi zenginlikleri olduğunu ifade etti. 
Milas’ta yapılan balık yetiştiriciliğine 
de konuşmasında yer veren Özer, Tür-
kiye’de üretilen levrek ve çupranın yüz-
de 68’inin Milas’ta üretildiğini belirtti. 
MİTSO olarak Bremen’de düzenlenen 
su ürünleri fuarına üyeleri ile birlikte 
katıldıklarını ve çok faydalandıklarını 
belirten Refik Özer, 2016’da bu tür yurt 
dışı fuarlarına birlikte gitme önerisinde 
bulundu. Özer, “Geçen sene Milas’ta 
65 bin ton levrek ve çupra üretildi. 
Fethiye alabalık üretimi var. Balık 
üretiminde enerji maliyetleri ve son 
zamanlarda yer altı sularından alınan 
vergiler çok yüksek. Tarla balıkçılarına 
destek yok. Balıkçılık Muğla’nın önemli 
bir kalemi. Balıkçılık konusunda birlik-
te fuarlara katılırsak kendimizi daha iyi 
tanıtabiliriz.” dedi.

Bodrum Ticaret Odası adına konuşan 
BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz 
Eyinç, Turizm ve Tanıtımın Geliştiril-
mesi ve Kentsel Tasarım konusunda 
konuşma yaptı. Eyinç, kentlerin bir 
kimliği olduğu ve bu kimliğin korun-

ması gerektiğini ifade etti. İyi uygula-
malardan örnekler veren Eyinç, kentsel 
mimarinin ve kent kimliğinin korun-
duğu bölgelerde işletme kalitesinin 
daha yüksek olduğunu, buralardaki 
işletmelerin gelirlerinin de arttığının 
altını çizdi.  Deniz Eyinç, “Tüm odalar 
bu konuya temas etmeli ve dikkat 
çekmeli. Sorumlu sadece yerel yöne-
timler değil. Oda ve borsaların kuruluş 
amaçlarından biri de şehrin gelişimine 
uygulanabilir katkı sunmaktır.” dedi. 
Kentlerin toplumun tüm kesimleri 
düşünülerek tasarlanması gerektiğini 
ifade eden Deniz Eyinç, “Yapılan yeni 
konutların aynı şekilde yapılmamalı. 
Yaşayan düşük gelirliler de düşünü-
lerek konut fiyatları uygun tutulmalı 
ve ulaşım kolay olmalıdır. En önemli 
kaynak insan kaynağı. Kiralar ve ulaşım 
çok pahalı olmamalı.”şeklinde konuştu.

ATA Holding Genel Koordinatörü Sayın 
Tuncer Köklü’nün konuşması; ATA 
Holding Grubu şirketleri günümüzde, 
Finans, Teknoloji, Gıda, Lojistik, Gayri-
menkul Geliştirme, Yapı Malzemeleri 
Üretimi, Moda, Turizm ve Dış Ticaret 
gibi çok değişik alanlarda faaliyet 
göstermektedir.  Bu grup içerisinde 

Cihat ALAGÖZ Reşit ÖZER Tuncer KÖKLÜ Barış TOPLAN Ali KANSU
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faaliyet gösteren TAB Gıda hakkında  
ve klasik yapılış yöntemlerinden ödün 
vermeden en sağlıklı koşullarda üretim 
yapan TAB GIDA, müşterilerine her 
zaman ve sadece doğal, katkısız mal-
zemeler ile hazırlanmış leziz ürünler 
ve çeşitleri hakkında bilgilendirme 
yapmıştır. sunmaktadır. 

İzgören Akademiden uzman Sayın Ra-
bia Kaya’nın işveren ve çalışanlar için
uzaktan eğitim modeli hakkında su-
num gerçekleştirdi.

Toplantıda FTSO’nun gündeme 
getirdiği alabalık üretimi hakkında 
konuşan Hüseyin Yıldırım, alabalık üre-
ticilerinin sorunlarını aktardı. Hüseyin 
Yıldırım, sektör hakkında dünyaya ve 
Türkiye’ye ilişkin bilgi verdikten sonra 
alabalık üretiminin bugününe değindi. 
Yıldırım, “Ülkemiz Avrupa da alabalık 
üretiminde 1. sırada, çipura ve levrek 
üretiminde 2. sırada. 2012 Yılında 
sektörde yaşanan kriz nedeniyle 2014 
yılında alabalık üretimi %12 azaldı. 
İçsular da Alabalık üretiminin yetiştiri-
cilikteki payı %53’ ten  %46’ya geriledi. 
Bunun nedenleri: Plansız  ve verimsiz 
üretim, Avrupa da pazar daralması ve 
rekabetin artması, Arz-talep dengesi-
nin bozulması, Devlet desteğinin ani 
olarak azaltılması, yem fiyatlarındaki 
yüksek artıştır” dedi.

Alabalık Üreticisi İçin Ne Yapılmalı?
Hüseyin Yıldırım, alabalık üretiminde 
yaşanan sorunların çözümü için şu 
önerilerde bulundu: “Yem maliyet-
lerinin düşürülmesi sağlanmalıdır. 
Özellikle dövizdeki son dalgalanmalar 
yetiştiricilik maliyetlerine yaklaşık 
%20 yansımıştır. Buna karşı önlem 
alınmalıdır. Ülke genelinde kişi başı 
balık tüketim miktarını artırıcı projeler 
geliştirilmelidir. Kaliteli balık üretimi 
için balık hastalıkları ile mücadelede 
özellikle üretimin yoğun olduğu Fet-
hiye - Seydikemer ilçelerinden birinde  
Balık Sağlığı Laboratuvarı kurulmalıdır. 
Balık sağlığı ve önleyici hekimlik uy-
gulamalarında ilgili yasalar büyükbaş 
yetiştiriciliğine göre düzenlenmiş olup, 
özellikle aşılama konusunun balıkçılığa 
uygun hale getirilmesi için ilgili Ba-
kanlıkça sektör temsilcilerinin görüş-
lerinin de alındığı revizyon çalışmaları 

yapılmalıdır.
Orman ve su kiraları yüksek olup düşü-
rülmeli ve yeniden kiralamalarda artış 
oranlarının gerçekçi olmasına özen 
gösterilmelidir. 2016 Destekleme Tebli-
ği ve Kararnamesinde  “Temlik” ile ilgili 
olumsuzluğun kaldırılmasını istiyoruz. 
Balık çiftlikleri alt yapı hizmetlerinden 

yeterince yararlanamamaktadır. Elekt-
rik, yol, atık uzaklaştırma gibi konu-
larda belediye ve ilgili kurumlardan 
destek bekliyoruz. Seydikemer bölge-
sinde  alabalığın işlenerek ihracatının 
sağlanması için işleme fabrikaları 
kurulabilecek “İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi” kurulmalıdır. AB’nin  alabalık 
ihracatı yapan firmalara uygulama-
ya başladığı  “Anti-damping”  ithalat 
vergilerinin  (%6-10) kaldırılması için 
devlet, ihracatçı birlikleri ve ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlarla  birlikte müca-
dele edilmelidir. Ayrıca AB ülkelerinin 
rekabet üstünlüğü sağlamak için 
geliştireceği diğer olası tehditlere karşı 
önlem alınmalıdır. Üretici Birlikleri ile 
ilgili yasa yeniden ele alınarak bir-
liklerin daha etkin hale gelmesinin 
sağlanması gerekir.” 

Son konuşmacımız ise  ; 

www.tripinvlew.com adlı Akdeniz kıyı-
larının video ve fotoğraflarla anlatıldığı 
web sitesinin tanıtımı hakkında uzman 
Sayın Barış Toplan sunum yaptı.

Toplantının ardından Marmaris Ticaret 
Odasının verdiği akşam yemeği ile 
etkinlik tamamlandı.
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TOBB, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği’nde (EUROCHAMBRES) oybirliği 
ile ‘daimi başkan vekilliği’ne seçildi. 
Devrim niteliğindeki bu karar AB üyesi 
olmayan bir ülkenin elde ettiği en 
büyük başarı olarak gösteriliyor. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
44 Avrupa ülkesinin temsil edildiği 
EUROCHAMBRES’ta bu konuma se-
çilmelerinin tarihi bir anlamı bulun-
duğunu belirterek, tüm ülke adına 
bu gururu yaşadıklarını söyledi. Öte 
yandan Kosova’nın EUROCHAMBRES’a 
üyeliği de alkışlarla kabul edildi.
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Avrupa’da çok önemli bir başa-
rıya imza attı. Avrupa Ticaret ve Sanayi 
Odaları Birliği (EUROCHAMBRES), daha 
önce Almanya, Fransa, İtalya, İspanya 
ve Polonya'nın sahip olduğu, büyük 
üyeler başkan yardımcılığı koltuğunun 
2016 yılından itibaren Türkiye'ye de 
verilmesini oybirliği ile kabul etti.

Bu kararla EUROCHAMBRES ilk kez 
AB üyesi olmayan bir ülkeyi, AB üyesi 
büyük ülkelerle aynı statüye getir-
di. Oybirliği ile alınan karar sonrası 
yapılan değerlendirmede, bu kararın 
EUROCHAMBRES için ‘devrim’ niteliğin-
de olduğu ifade edildi.
EUROCHAMBRES'taki yeniden yapı-
lanma konusundaki çalışmalar, Euro 
krizinin çok yoğun şekilde hissedildiği 
2011’de başlatılmıştı. 2011 yılından 
beri sürdürülen çalışmalar, 16 Ekim 

2015 tarihinde gerçekleşen Genel 
Kurul’da onaylanmış oldu. EUROC-
HAMBRES halen 44 ülke, 1700 yere ve 
bölgesel oda ve 20 milyon işletmeyi 
temsil eden Avrupa’nın en büyük iş 
dünyası konumunda.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
Türk özel sektörü adına bu başarıdan 
gurur duyduğunu açıklarken, EUROC-
HAMBRES’in aldığı bu kararın, Türki-
ye’nin Avrupa ekonomisiyle bütün-
leşme çabalarının kurumsal düzeyde 
somut bir başarısı olduğunu söyledi.

Avrupa İş Dünyasından 
Tobb’a Tarihi Görev

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Muğla 
Odaları ve Milli eğitim adına Valimiz Amir 
ÇİÇEK, TOBB ve Muğla Odalarının ortak 
olduğu, Fen Lisesi projesi için protokol 
imzaladılar. Muğla'mıza hayırlı olmasını 
dileriz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) ‘81 İlde 81 Eğitim Kurumu’ projesi 
kapsamında Muğla ’da yaptıracağı Fen 
Lisesi’nin protokolü, TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Muğla Valisi Amir Çiçek 
tarafından imzalandı.
Muğla’nın Menteşe ilçesinde 90 dö-
nümlük eğitim kampüsü alanında TOBB 
tarafından yaptırılacak Fen Lisesi’nin 
protokolü, Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda düzenlenen törenle imzalandı. 
Törende konuşan TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, eğitim kurumlarının Tür-
kiye’nin geleceği olduğunu ve geleceğe 

yatırım yapıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, 
“81 ilde 81 eğitim tesisi yapmak için bir 
karar aldık. Zaman zaman bana soru-
yorlar eğitim senin işin mi diye. Bizim ta 
atalarımızdan gelen bir sosyal sorum-
luluk geleneğimiz var. Vakıf anlamında, 
vakıf eserlerine baktığımız zaman vakfı 
ortaya çıkaran yine bizim atalarımız. 
Avrupa  bizden sonra sosyal sorumlulu-
ğun anlamını öğrendi. Bir iş adamı olarak 
söylüyorum, her türlü yatırımın bir riski 
vardır. Kar da edersiniz, zarar da eder-
siniz. Ama bir yatırım var ki, yaptığınız 
yatırımdan kesinlikle zarar etmezsiniz. O 
da eğitime yapılan yatırım. Eğitime ya-
pılan yatırımda insanı kazanırsınız, şehri 
kazanırsınız, ülkeyi kazanırsınız. Hayırlı 
bir iş yaptığınız zaman ölseniz bile yani 
gerçek hayata geçseniz bile, bu dünyada 
ve insanlara faydalı bir iş yapamazsanız 

bile o eserlerden faydalanıldığı sürece 
artı haneniz devam eder” dedi.
Vali Amir Çiçek ise, ekonomiyi ve üretimi 
ortaya çıkaracak tek bir gerçek olduğu-
nu, bunun da eğitimden geçtiğini söyle-
di. Vali Çiçek, “Türkiye Odalar ve Borsalar 
Biriliğimizin 81 ilde 81 eğitim kurumu 
projesi ülkemizin geleceği demek. Bu an-
lamda Sayın TOBB Başkanımıza, yönetim 
kuruluna, yerel oda ve borsa başkanları-
mıza eğitime verdikleri katkı nedeniyle 
teşekkür ediyorum. Muğla’da açılacak 
olan Fen Lisesi’nin ülkemize hayırlı insan 
yetiştirmesini diliyorum” diye konuştu.
Protokol imza törenine Fethiye, Bodrum, 
Marmaris, Milas ve Muğla Ticaret Oda-
ları ile Muğla Ticaret Borsası başkanları 
katıldı. Protokol, Vali Amir Çiçek ve TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu arasında 
imzalandı.

TOBB Muğla’da Fen Lisesi Yaptıracak
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Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Başkanı M.Rifat Hisar-
cıklıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
bugün saat 14:00 de Marmaris Ticaret 
Odasını ziyaret etti. Ziyaret esnasın-
da Marmaris Kaymakamı Celalettin 
Yüksel, MTO Meclis Başkanı Ali Kansu, 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bay-
sal, Meclis üyeleri ve personel  ve yerel 
basın Jale Bayındır toplantı salonunda 
bir arada bulundu.
Açılış konuşmasını yapan Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, 
“Marmaris’in sosyo - ekonomik yapısını 
yükseltmek amacıyla çalışmalarımızı 
başkanımızdan   aldığımız düsturla 
7/24 sürdürmekteyiz. Başkanımızın 
2012 yılında Marmaris yarımadası 
stratejik planındaki önceliklerimiz ve 
turizm çeşitlendirmesi adına başlattı-
ğımız projelerimiz Marmaris’e büyük 
katkı sağlamıştır. 
Markalaşma ve farkındalık yaratmak 
adına projelendirdiğimiz Marmaris bal 
evi yılda 30 bini aşkın ziyaretçi sayısına 

ulaşmıştır. bal evinde arıcılığın ve bal 
üretiminin daha kaliteli hale gelmesi 
için arıcılarımıza yönelik ilçe tarım 
müdürlüğümüz ve Muğla üniversite-
miz ile gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde 
137 arıcımız belgelendirilmiştir. 2012 
yılında tenekesi 90 TL olan çam balını 
odamız 160 TL’den alarak hem çam 
balının bugün piyasada 230-270 tl 
aralığında kendine yer bulmasını hem 
de üreticinin emeğinin korunmasını 
sağlamıştır. Çam balının coğrafi işaret-
lemesi için de uğraşmaktayız. 
20-22 kasım tarihlerinde sağlık bakan-
lığı, muğla valiliği, muğla üniversitesi 
ve Türkiye Apiterapi Derneği girişim-
lerimiz ile bir araya gelerek dünya-
nın çam balı başkenti Marmaris’te 
Türkiye’nin ilk uluslararası katılımlı 
Apiterapi Ve Arı Ürünleri Sempozyumu 
gerçekleştirilecektir. Sempozyuma 
apiterapi konusunda dünya ilkleri 
arasında bulunan Çin Ve Romanya’dan 
uzmanlar katılacaktır. Hedefimiz, 
Marmaris’te Türkiye’nin ilk apiterapi 

merkezini kurmaktır.
Yeni düzenlemelerle ilçemizde altyapı 
birliklerinin kapanması ile fuarlara 
katılım konusunda boşluk oluşmuştur. 
Muğla odaları ve GEKA destekleriy-
le odamız, bunu görev üstlenerek 
Marmaris Destinasyonu’nu tanıtmak 
üzere katılım sağlayacağı 4 uluslarara-
sı 3 ulusal fuarı 2015- 2016 yılları için 
netleşmiştir. Fuarlara alanında uzman 
personellerimiz ve kadın girişimcileri-
miz katılacaktır. Tüm tanıtım materyal 
ve organizasyonel hazırlıklarımız 
tamamlanmıştır. Dün sizlerle birlikte 
katılım sağladığımız yörex bu fuarlar-
dan ilkidir. Yörex fuarı da tüm yöreleri-
miz için başarılı bir fuar organizasyonu 
olmuştur.
Bizler için sonuçları sevindirici olan 
diğer bir konu vize hizmet ofisimizin 
açılmış olmasıdır. 2014 nisan ayından 
bugüne tüm Marmaris, Muğla ve 
Fethiye’den, yaklaşık 3000 kişi vize 
ofisimizden faydalanmıştır. Turistik 
ihtiyaçların yanısıra iş amaçlı yapılan 

TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Marmaris’te
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ziyaretlerin varlığı odamızın bu girişi-
mini desteklemiştir.” Dedi.
(TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu 
konuşmasında;  Marmaris Ticaret Oda-
sı, Yönetimiyle, Meclisiyle ve çalışanları 
ile beraber, çalışan bir Odamız. Bugün 
Türkiye'de 365 Oda ve Borsa içersinde 
en aktif Odaların Muğla ve İlçelerinde 
ki Odalar olduğunu açık yüreklilikle 
söylüyor, bu yönden de sizler ile gurur 
duyuyoruz. Marmaris Ticaret Odası 
olarak da kendiniz ile gurur duyma-
lısınız çünkü kalitesi, tüm dünya da 
derecelendirme kapsamında ele alınan 
BEŞ YILDIZLI BİR HİZMET kalitesine sa-
hipsiniz. Tüm dünyanın kabul ettiği bu 
standardı yakalayan Marmaris Ticaret 
Odası bugün Paris, Londra, Berlin Tica-
ret Odalarının üyelerine verdiği hizmet 
standardına denk hizmeti üyelerine 
vermektedir, bununla da Marmaris Ti-
caret Odası olarak gurur duymalısınız.
Bir tarafdan Başkanı-
mız Mehmet Baysal 
ve Yönetiminin beşi 
bir yerde projeleri 
ve bununla bera-
ber diğer projeleri 
gerçekleştirmekdeki 
birlik ve beraberliği-
niz ile gurur duyu-
yorum.Ayrıca meclis 
ve genç girişimciler 
içerisinde kadınlara 
öncelik verdiğiniz 
için teşekkür ediyo-
rum.
Marmaris Türkiye’nin 
en gelişmiş ilçelerin-
den bir tanesi.  Burada Sayın Kay-
makamımıza da teşekkür ediyorum. 
Burada olması, sizlere, bizlere yani özel 

sektöre nasıl baktığının göstergesidir. 
Bugün Türkiye’nin en zengin ilçeleri 
içerisindesiniz. 22. sıradasınız. Daha 
önce geldiğim zaman da söylemiştim, 

yatıp kalkop Allah’a şükretmelisiniz. 
Allah size her türlü zenginliği vermiş. 
Bütün Türkiye’yi gezmiş bir kardeşiniz 

olarak söylüyorum. Hisarcıklıoğlu daha 
sonra TOBB olarak turizmciler için sarf 
ettikleri çabalardan bahsetti. 
“Turizmde ana amaç sezonu 12 aya 

yaymak bu kapsam-
da Sayın Başbakan’ı-
mızdan aldığımız bir 
söz var. İnşallah, se-
zon haricinde çalış-
tırdığınız işçilerinize 
yönelik kış dönemin-
de, sigorta primle-
rinin ödenmemesi  
için adım atılacak. 
Yani hem çalışanların 
istihdamının devamı 
hem de istihdam 
edenlere kolaylık 
sağlandığı gibi, sezo-
nun uzamasına katkı 
sağlanacak. Çünkü 

çalıştıranın üzerindeki vergi yükü çok 
yüksek. Yaklaşık yüzde 50'ler civarında" 
dedi.
Ziyarete, Hisarcıklıoğlu'nun berabe-
rinde bulunan TOBB Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcıları Halim Mete ve Ali 
Kopuz, TOBB Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu 
Üyeleri Salih Zeki Murzioğlu, Necdet 
Özer, Cengiz Günay, Bülent Karakuş ve 
Yahya Toplu da katıldı. 

Konuşmasının ardından Rifat Hisarcık-
lıoğlu tüm meclis üyelerimize Dede 
KORKUT kitapları hediye etti. M. Baysal 
is 16. Yüzyılda Osmanlı gezginleri 
tarafından siyah kalem ile çizilen Mar-
maris haritası ve MTO yayını Marmaris 
kitapları hediye etti. Ardından hep 
beraber odamız bahçesinde öğle 
yemeği yendi.
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TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi 2015-2016 
öğretim yılı açılışı ve Sosyal Girişimcilik 
Sempozyumu’na katıldı.  Düzenlenen tö-
rende TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Fahri 
Doktora Unvanı da verildi.
 TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğ-
la Sıtkı Koçman Üniversitesi 2015-2016 
öğretim yılı açılışı ve Sosyal Girişimcilik 
Sempozyumu’na katılarak “Neden Girişim-
cilik” konulu panelde öğrencilere hitap etti.
Törene, Muğla Valisi Amir Çiçek, Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, GEKA Genel Sekreteri Süleyman 
Alata, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Muğla 
ili oda/borsa başkanları ve öğrenciler 
katıldı.
Hisarcıklıoğlu, ; Muğla’nın sosyoekonomik 
gelişmişlik endeksinde ve yaşanabilirlik 
sıralamasında, Türkiye çapında ilk 10 şehir 
içinde olduğunu, daha da önemlisi, bu per-
formansın hep yükselerek devam ettiğini 
belirterek, “Bunun arkasında birlik ve be-
raberlik var. Kültürümüzde çok güze3l bir 
söz var. Birlikte rahmet ve bereket ayrılık da 
azap vardır. Bir şehirde birlik ve beraberlik 
varsa burada bereket var” dedi.
Hisarcıklıoğlu, Muğla’nın Bin 500 kilometre 
ile en uzun kıyı şeridine sahip il olduğunu 
belirterek, “İspanya’nın Akdeniz’deki tüm 
kıyı şeridinden büyük. Tarihi ve kültürel 
zenginliklerle her yıl 3 milyondan fazla tu-
risti ağırlıyor. Ama daha yapacak çok işimiz 
var” ifadelerini kullandı.
En büyük sermayenin gençlik olduğuna 
dikkat çeken TOBB Başkanı, “Yaş ortala-
mamız 30. Avrupa’nın en genç nüfusuyuz. 
20 milyon gencimiz var. Eğer bunu iyi 
değerlendirebilirsek Türkiye’nin zengin-
liğini sağlarız. Türkiye’nin petrolü yok, 
doğalgazı yok. Ama bugün dünyanın en 
büyük 20 ekonomisi içindeyiz. Bunu doğal 
kaynaklarla, dış yardımlarla elde etmedik. 

Müteşebbis insanlarımızın çalışmalarıyla, 
üretimleriyle, ihracatlarıyla başardık. Bun-
dan sonra bu performansı devam ettirmek, 
sizlere bağlı. Çünkü bizim esas enerji 
kaynağımız sizlersiniz. Bizim en büyük 
kaynağımız bu salonu dolduran gençleri-
miz” dedi.
 Her yıl istihdam nüfusuna 1 milyon kişinin 
katıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Ama 
her girişimci, ortalama 10 kişiyi daha istih-
dam ediyor. Demek ki; ne kadar girişimci, o 
kadar iş, o kadar aş demek! Mutlu insanları 
bulunduğu bir ülkede yaşamak istiyorsak 
müteşebbis sayımızı arttırmak zorundayız. 
Zenginliğin yolu da buradan geçiyor. İşsiz-
liği bitirmek istiyorsak muhakkak girişimci 
sayımızı artırmak zorundayız. Zengin 
olmanın yolu girişimcilik. Japonya, 2.dünya 
savaşında yerle bir oldu. Ama içlerindeki 
girişimci ruh sayesinde ayağa kalktılar. 
Dünyanın 3 büyük ekonomisinden biri 
haline geldiler. Bunu girişimcileri sayesinde 
yaptılar” şeklinde konuştu.
Girişimciliğin ne demek olduğunu anlatan 
TOBB Başkanı şunları kaydetti: “Girişimcilik, 
taş bloğun içindeki heykeli görmektir. Ne 
demek bu; fırsatları görmektir. Girişimcilik 
bir yetenek değildir. Benim için girişim-
ciliğin temeli nedir diye sorarsanız. Önce 
“Hayal” etmek demektir. Hayal etmekten 
vazgeçmeyin. En özgür olduğunuz alan bu. 
Bu hayaliniz için bir de hedef koyacaksınız. 
Bill Gates; liseden itibaren daha pratik 
bilgisayar çözümleri hayal etmeye başladı. 
Bu hayali, Microsoft’u ortaya çıkarttı. 
Hedef başarılı olmak için yetmiyor. Başarı 
çalışmaktan geçiyor. Hem gezerim, hem 
tozarım, hem kazanırım olmuyor. Dünya-
nın en büyük basketbol oyuncuları ara-
sında gösterilen Michael Jordan’ı ilk başta 
yetenekleri kısıtlı olduğu için kenarda 
tutmuşlar. Ama çok çalışmış. Antrenmanla-
ra herkesten 1 saat önce gelip, 1 saat sonra 

çıkmış. Sonuçta bir efsaneye dönüşmüş. 
Önce hayal edeceksiniz. Sonra hedefinizi 
koyup, bu hedefte çalışacaksınız. Ayrıca 
farklı olacaksınız. İnovasyon yapacaksınız. 
Simit eskiden sokakta tablada satılır. Şimdi 
sarayda satılıyor. İşte yenilikçilik bu. Simit 
aynı simit ama tabladan saraya gelince 
fiyatı 4 kat arttı. Girişimcilikte önemli bir 
özellikte başarısızlık karşısında yılmamak-
tır. Angry Birds’ü biliyorsunuz. Kurucusu 
hep başarısız olmuş. 51 oyun çıkarmış. 
Hepsi başarısız. 52. Oyun 3 milyardan fazla 
indirilmiş. Dünyanın en zenginlerinden biri 
olmuşlar. Kaybedin, başarısız olun ama pes 
etmeyin! Kimya Nobel ödülünü bir Türk 
Kazandı: Aziz Sancar. Mardin’in 8 çocuklu 
bir ailenin en küçüğü. Ailesinin okuma 
yazması yok. Ama yılmıyor, çalışıyor, oku-
yor ve Nobel Ödülüne ulaşıyor. Steve Jobs; 
Suriyeli bir göçmenin çocuğuydu. Evlatlık 
verildi. Apple’ı kurdu. Sonra Apple’dan 
kovuldu. Ama yılmadı çalıştı. Geri döndü. 
Ve icatlarıyla efsaneye dönüştü. Yani risk 
almak ve harekete geçmekten korkmayın. 
Nevzat Demir Yemeksepeti.com’u kurdu-
ğunda 20 yaşındaydı. İlk başta herkes bu 
girişimi küçümsedi ama risk aldı devam 
etti. Bugün piyasa değeri 500 milyon dolar! 
Sıfır sermaye ile bu noktaya geldi. Girişimci 
olmak için para lazım değil. Mesele ihtiyacı 
görmek, ihtiyacı oluşturmak. Steve Jobs ve 
Nevzat Demir sıfırdan başladılar. Girişimci 
olabilmenin yolu, yılmadan devam etmek, 
kaybetmekten korkmamaktan geçiyor. 
Bir mucidimiz, Muğla Bodrum'da, kendi 
imkânlarıyla bir araştırma denizaltısı inşa 
etmeye kalkıyor. Aylar süren çalışmadan 
sonra denizaltının inşası bitiriyor ve denize 
indiriyor. Deniz altı araştırma izni yok 
diye ağır ceza mahkemesinde 5 yıl hapis 
istemiyle dava açılıyor. Bu adam girişimci. 
Bu adam icat çıkartıyor. Denizaltının ne 
maksatla yapıldığı, Kullanmak için sürücü 
ehliyetine sahip olunup olunmadığı, Adli 
sicili, denizaltının denize indirildiği yerin 
kıyı kanunu kapsamına girip girmediği 
soruşturuluyor. Sonuçta mahkeme 5 yıl 
ceza veriyor ama tecil ediliyor. Adam şimdi 
denizaltı yapmamak için yemin etmiş 
olarak hayatına devam ediyor. İcat çıkart-
ma noktasında gençlerin teşviğe ihtiyacı 
var. Devir eski köye yeni adet getirme 
devri. Kazanmanın yolu oradan geçiyor. 
Üniversite öğrenmenin yeridir. Bilgiye en 
hızlı kim ulaşıyorsa uluslararası yarışta en 
ön noktada. Sizden ricam eski köye yeni 
adetler getirin.”
Panel sonrasında Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Har-
mandar tarafından TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’na cübbe giydirilerek, Fahri 
Doktora Unvanı verildi. 

Tobb Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Fahri Doktora Unvanı da Verildi
Hisarcıklıoğlu, Muğla Üniversitesi Akademik Yıl Açılışına Katıldı
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Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) işbirliğinde “Sizin oraların 
nesi meşhur?” sloganıyla bu yıl 6’ncısı 
düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı 
(YÖREX) açıldı. Antalya Expo Center 
fuar alanında 11 Ekim akşamına kadar 
sürecek YÖREX'te, Marmaris Ticaret 
Odası (MTO) da Güney Ege Kalkınma 
Ajansı'nın (GEKA) sağladığı destekle 
stant açtı. Türkiye’nin 7 bölgesi, 68 
ilinden binlerce çeşit yöresel ürünün 
158 stantta sergilendiği, toplamda 150 
bin kişinin ziyaret etmesi beklenen 
Fuar, ilk gününden itibaren ziyaretçi 
akınına uğramaya başladı. GEKA'ya ay-
rılan alanda bulunan MTO satandı da 
bu akından nasibini aldı. Ziyaretçilere, 
MTO'nun sosyal projesi olan Bal Evi'nin 
ürünleri çam balı, çam kolonyası ve 
yöresel ürünlerimizin içinde yer aldığı 
lokum ile Oda'nın Kadın Girişimciler 
Kulübü üyelerinin hazırladıkları yöresel 
lezzetler ikram edilip, tanıtıldı. Marma-
ris standının bulunduğu GEKA alanını 
ziyaret edenler arasında  TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu ile AK Parti Genel 

Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu 
da vardı. MTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal, Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve Mevlüt Çavuşoğlu'na Marmaris'in 
fuarda sergilenen yöresel lezzetlerinin 
yanısıra tanıtım materyallerinin bulun-
duğu birer hediye paketini takdim etti. 
Rıfat Hisarcıklıoğlu, stantlarını tek tek 
gezdiği fuar alanındaki son ziyaretini 
de Marmaris standına gelerek ger-
çekleştirdi. MTO yönetimi ve kadın 
girişimcilerle birlikte objektiflere poz 
verip, söyleşen Hisarcıklığolu, ken-
disine ikram edilen çam kolonyasını 
beğendiğini de belirtti. MTO'yu tem-
silen Başkan Baysal'ın yanısıra Başkan 
Yardımcısı Mutlu Ayhan, yönetim 
kurulu üyeleri Mahmut Akyazıcı ve 
Fatih Kaplan, Halkla ilişkiler Sor. Cev-
riye Güneştutar da, ilk gününde fuar 
alanında hazır bulundu. 
Marmaris Bal Evi Müdürü Yılmaz Yorul-
maz ile MTO Kadın Girişimciler Başkanı 
Ayşe Aras Gürkök; üyeleri Turan Tuğrul 
ve Işık Karaaslan Fuar sonuna kadar 
Marmaris'in yöresel ürünlerini tanıtma 
çabası içerisinde olacak.

Marmaris Ticaret Odası (YÖREX) 
Yöresel Ürünler Fuarında Yer Aldı

85www.mto.org.tr



Ekim ayı Odamızın olağan Meclis top-
lantısına konuşmacı olarak Marmaris 
Belediye Başkanı Ali ACAR katıldı.
Marmaris Belediye Başkanı Ali ACAR,  
Marmaris Belediyesince yapılan hiz-
metler hakkında meclisimize detaylı 
bilgi verdi. 
Başkan Acar; , Belediyenin geçmişten 
günümüze çalışmalarını özetleyerek 
başladığı konuşmasında ülkemiz 
turizm sektöründe 90’lı yıllardan bu 
yana bozularak gelen arz-talep den-
gesini, Marmaris’i avantajlı bir duruma 
getirmek için ortaya koyulan “hizmet 
kalitesini arttırma ve müşteri memnu-
niyetini sağlama” odaklı turizm poli-
tikasını anlattı. Müşteri memnuniyeti 
“transfer aracı içindeki ortamdan, şoför 
arkadaşların davranışlarından sokakta 
turiste yönelik tavır ve hareketlere 
kadar yüzlerce başlığı kapsar” diyen 
Başkan Acar, bu anlayışın kentin tüm 
yönetim kadroları tarafından benim-
senmesi gerektiğini, ama bu konuda 
çok başarılı olunamadığını belirtti.
Konuşmasında Belediye’nin kentsel 
iyileştirme çalışmalarından da örnekler 
veren Ali Acar’ın açıklamalarının ana 
hatları şu şekilde;
“Göreve başladığımda Marmaris’in 
yüzde 80’i imar açısından yapılanmıştı. 
Böylesi bir yerde imar açısından sağlık-
lı bir planlama yapmak da çok zordu. 
Tesislerimizin Antalya gibi yüksek 
kapasiteli otellerin bulunduğu bölge-
lerle rekabet gücünü arttırması için 

küçük ama nitelikli tesislere kavuşması 
gerekiyor. En çok karşılaştığımız imar 
sorunları da plana aykırı şekilde büyük 
yapılan çatı katları, asma katların ayrı 
katlara dönüşmesi gibi konular oldu.
Son yıllarda Marmaris’teki değişim 
kente bir kimlik kazandırdı. Bu fiziki 
değişlim turist profilini de değiştirdi. 
Gayrimenkuller prim yapmaya başladı. 
Ancak Büyükşehir Yasasıyla birlikte 
başka sorunlar da çıktı. Bize bağlanan 
5 beldenin farklı imar planları olduğu 
için uygulamada soru işaretleri var. 
Şimdi bunları standart hale getirmeye 
çalışıyoruz.
Turizm bu bölgede hepimizin geçim 
kaynağı. Bu sektörü ayakta tutmak 
zorundayız. Her şey bizim çalışmamız-
la olmuyor ama bizler elimizden gelen 
tüm çalışmaları yapmak zorundayız. 
Bölge adına daha da geniş çaplı düşü-
nerek Bodrum ve Fethiye ile birlikte bir 

turizm konseyi oluşturduk. Amacımız 
bölgesel bir güç oluşturmak ve ortak 
çözümler üretmek.
Bir süre önce Ticaret Odamızın daveti 
üzerine oda başkanlarıyla bir toplan-
tı yaptık. Birlikte hareket amacıyla 
gerekli bir toplantıydı. Sorunlarımıza 
karşı hep birlikte mücadele etmemiz 
gerekiyor. Dileriz yeni seçilen bölge 
milletvekillerimiz de bölgesel sorun-
lara bizimle birlikte çözüm ararlar. 
Örneğin ÖÇK ve SİT bölgelerindeki 
imar sorununa biran önce çözüm 
üretmeliyiz. Birkaç sene sonra çok geç 
kalınabilir.”
Konuşmasının sonunda 2016 ve son-
rası için düşünülen projeler hakkında 
da bilgi veren Başkan Acar, Marmaris 
için tüm kurum ve kuruluşlarla, birlik 
ve beraberlik içinde her zaman ortak 
çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. 

Marmaris Belediye Başkanı 
Ali Acar Meclisimize Konuşma Yaptı

Haberler | Kasım 2015
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İletişimin Beş Anahtarı Eğitimi

İzgoren Akademi uzmanlarından Gökhan Okçu’nun verdiği 
İnsan Tanıma Sanatı eğitimimiz yoğun bir katılımla gerçek-
leşti. İnsan Tanıma Sanat eğitiminde beyinin çalışma sekli, 
bilginin ve güvenin önemi üzerine değinen eğitim de is ve 
gündelik yasamda insan tanıma yöntemleri hakkında bilgi 
verildi.

Takım Çalışması eğitimi 15 kişinin katılımı ile 12-13 
Kasım 2015 tarihlerinde İzgören Akademi Eğitmeni Gök-
han Okçu tarafından gerçekleştirilmiştir. 2 gün/12 saat 
sürmüştür. Takım çalışması tanımları verildikten sonra 
yapılan Filler ve Timsahlar uygulamasında takımlar arası 
rekabet gözler önüne serilmiş ve katılımcılar öğrenir-
ken keyif almışlardır. Takım içi ve takımlar arası güvenin 
önemi vurgusu yapılmış ve uygulamanın çıktıları eğitim 
süresince kullanılmıştır. Takım çalışmasını öldüren 
etkenlerle ilgili yapılan grup çalışmasında her grubun 
konu ile ilgili fikir paylaşımı yapması sağlanmış, üzerine 
bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcılar, özellikle takım 
üyeleri arasında güvenin önemli olduğu konusunda geri 
bildirimde bulunmuşlardır. Takım içi iletişimin önemi-
nin başarılı takımlar oluşturmak için önemi konusunda 
bireysel paylaşımlarda da bulunmuşlardır. Tüm eğitim 
boyunca her bir uygulamada farklı takımlar oluşturula-
rak katılımcıların kendi aralarındaki iletişimin artırılması 
hedeflenmiştir. Takım çalışması beşli modeli: Lider, Takım 
Ruhu, Ortak Hedefler, İş Akışları ve İletişim tüm alt baş-
lıkları ile kule yapımı uygulaması ile pekiştirilmiştir.

Marmaris Ticaret Odası, personeli, Genç Girişimciler 
Kurulu Üyeleri ve Kadın Girişimciler Kurulu Üyelerine 
yönelik 2 gün süren İletişimin Beş Anahtarı eğitimini 7-8 
Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirdi. İzgören Akademi 
uzmanlarından Ece Üvey tarafından verilen eğitimde algı 
yönetimi, iletişim özellikleri ve sorunları, etkin dinleme, 
empati kurma, sözlü ve sözsüz iletişim, aynalama gibi 
iletişim yöntemleri üzerinde durulmuştur.
Bir işin yönetiminde, bir kurumun etkili çalışmasında 
ve günlük hayatımızda en önemli yere sahip iletişim, 
doğru kurulduğunda birey ve kurumların gelişmesine 
katkı sağlar. Uygulamalı alıştırmaların da yapıldığı eğitim 
katılımcılar tarafından çok beğenildi.
Marmaris Ticaret Odası üyelerinde daha iyi, kaliteli ve 
etkili hizmet sunabilmek için özellikle çalışanları için eği-
timlere önem vermektedir. 2016 yılı için farklı bir pers-
pektifte eğitimlerini planlayan Odamızın, web sayfası ve 
sosyal medya hesaplarında duyuruları takip ediniz.

İnsan Tanıma Sanatı Eğitimi Verildi

1-2 Aralık tarihinde Marmaris Ticaret Odası Konferans Salo-
nu'nda, İzgören akademi eğitmeni Yasemin Kaya tarafından 
“Temel Koçluk Becerileri Eğitimi” verildi. Eğitim;  sizin hayat 
boyu süren öğrenme, başarı ve doyum sürecinizi geliştirme-
niz için tasarlanmıştır. Koçluk sürecini merak eden, kendi-
sine uygulamak isteyen  kişilere giriş eğitimi vererek temel 
oluşturmak ve katılımcıların koçluk becerilerini geliştirmek 
hedeflenmiştir.  Eğitimin içeriğinde;  Koçluğun Tanımı, 
Koçluk Türleri, Koçluk Ve Diğer Disiplinler Arasındaki Farklar, 
Koç Ve Danışanın Sorumlulukları, Koçluk Kimliği Kazan-
mak, Kendine Koçluk Yapmak, Temel Koçluk Uygulamaları, 
Koçluğun Prensipleri, Koçların Gelişmiş Becerileri,  (Teknik 
Becerileri, Kişisel Beceriler), Koçlukta İleri Dü-
zey Beceriler,  Koçluk Süreci,  Danışanların 
Kör Noktaları İle Çalışmak, Koçluk Sürecini 
Yönetmek Ve Tamamlamak,  Grow Model 
Geleneksel Model, Tıkaçlarla Çalışma,  
Farklı Alanlara Koçluk yer almaktadır.

Temel Koçluk Becerileri Eğitimi Verildi

Takım Çalışması Eğitimi
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Marmaris Ticaret Odası’nın sosyal 
projesi olan Marmaris Bal Evi Marmaris 
Çam Balını ve bölge arıcılığını tanıtma 
faaliyetleri kapsamında 23 -24 ekim 
2015 tarihleri arasında düzenlenen 
Slovenya Uluslararası Apiterapi Sem-
pozyumu’na katıldı. Slovenya Sem-
pozyum Komitesi tarafından davet 
edilen Marmaris Bal Evi'ni temsilen 

sempozyuma Marmaris Bal Evi Proje 
Sorumlusu Yılmaz YORULMAZ katıldı. 
Uluslararası birçok bilim insanının 
sunum yaptığı sempozyumda apitera-
pi ve yeni apiterapi teknikleri hakkında 
bilgiler alındı. Sempozyum boyunca 
yapılan her oturumda Yılmaz YORUL-
MAZ tarafından katılımcılara Marmaris 
Bal Evi ve 20-22 Kasım 2015 tarihleri 

arasında Marmaris’te düzenlenecek 
olan Uluslararası Marmaris Apiterapi 
ve Arı Ürünleri Sempozyumu hakkın-
da bilgiler verildi. Slovenya Apiterapi 
Sempozyumu süresince, broşürler 
ve tanıtım afişleri dağıtılarak, tüm 
sempozyum katılımcıları Marmaris 
Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyu-
mu’na davet edildi.
Marmaris Bal Evi Proje sorumlusu 
Yılmaz Yorulmaz Slovenya ziyareti 
süresinde Slovenya Arıcılık Müzesini 
ve Slovenya Arıcılar Birliği’ni de ziyaret 
etti. Slovenya Arıcılık Müzesi’ni geze-
rek Slovenya arıcılığı hakkında bilgi 
alan Yılmaz Yorulmaz, yetkili kişilere 
Marmaris Bal Evi ve 20-22 Kasım ta-
rihlerinde yapılacak olan Apiterapi’ve 
Arı Ürünleri Sempozyum'u hakkında 
bilgiler verdi. Slovenya Müze Müdürü 
ve ilgili yetkililerle İleride yapılacak 
işbirlikleri ve ortak projeler hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu. Arıcılık ta-
rihi ve kültürünün çok yüksek olduğu 
Slovenya ziyareti Marmaris’in ve Çam 
balının tanıtımı açısından çok faydalı 
oldu.

Marmaris Bal Evi, 23 -24 Ekim 2015 Tarihleri 
Arasında Düzenlenen Slovenya Uluslararası 
Apiterapi Sempozyumuna Katıldı

Odamız Kasım ayı olağan Meclis 
toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, 
Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
Başkanı Şükrü Ayyıldız konuşmacı 
olarak katıldı

Şükrü Ayyıldız 
Konuşmacı 
Olarak Katıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksek 
Okulu Müdürü. Zekeriya Bingöl ve Marmaris Sağlık Meslek 
Yüksek Okulu Müdürü. Prof. Dr. Abdulkadir Sertap Kavasoğlu 
Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal’ı 
makamında ziyaret ederek;

1)Marmaris meslek yüksek okullarında öğrenim hayatlarını sür-
düren öğrencilerimizin Marmaris istihdamına kazandırılmasının, 
böylelikle Marmaris de hissedilen kalifiye eleman eksikliğinin 
giderilerek turizmin hizmet kalitesini arttırmanın yolları üzerine 
konuşuldu, ileri tarihlerde sektör temsilcileri ve öğrencilerimiz 
biraraya getirilerek sürecin sonuca ulaşması hedeflendi.
2)Alternatif turizmi canlandırmak ve Marmaris destinasyonunu 
köyleriyle bir bütün haline getirmek amacıyla kırsal turizm proje 
çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Haberler | Kasım 2015

Prof. Dr. Abdulkadir Sertap Kavasoğlu ve Zekeriya Bingöl Ziyareti
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Marmaris Apiterapi 2015 Sempoz-
yumun ilk gününde Prof. Dr. Muhsin 
Doğaroğlu, bölgede bulunan arıcılara 
yönelik, modern arıcılık teknikleri ve 
yetiştirme konusunda arıcılara konfe-
rans verdi.
Muğla Valiliği, Marmaris Ticaret Odası, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mar-
maris İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Apite-
rapi Derneği destekleri başlayan sem-

pozyumun açılış konuşmasını yapan 
Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Baysal, Marmaris Ti-
caret Odası olarak Marmaris yöresinin 
sosyo-ekonomik yapısına katkı vermek 
için arıcılık üzerine markalaşma ve far-
kındalık yaratmak adına ileri seviyelere 
taşımak için uğraş verdiklerini söyledi. 
Baysal, “ Bu süreçte en büyük katkıyı, o 
dönemin Marmaris kaymakamı Serdar 
Polat, yine o dönemin Osmaniye Ma-
halle Muhtarı Hüseyin  Aydın, Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi destekle-
riyle çalışmalarımızı yaptık. Marmaris 
Ticaret Odası‘nın ortak girişimleriyle 
birlikte markalaşma ve farkındalık 
yaratmak adına Marmaris Bal Evi’ni 
inşa ettik. Böylece Marmaris’in mevcut 
ürününü dünya çapında markalaştır-
ma ve gelen misafirlere cazibe noktası 
oluşturmak için Marmaris Bal Evi bü-
yük önem arz ediyor. Bu süreçte de arı 
ve arı ürünlerinin doğru kullanımı ile 
ilgili bir çok seminerlere imza attık. Bu 
çalışmalarımızda da yine Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Arıcılık Enstitüsü 
ile birlikte 137 arıcımıza, arı ürünlerinin 
sağımında ve diğer ürünlerinin gelişi-
minde arıcılarımıza sertifika verildi.
İnsan sağlığına bu kadar yararlı bir 
ürünün doğru kullanılmadığını değerli 
hocamız Muhsin Doğaroğlu bizlere 
sürekli deklere etmekteydi. Bugünkü 
toplantıyı da arıcılarımıza yönelik arı 
ürünleri ve arı ürünlerinin doğru kulla-
nılması ile ilgili olarak oluşturuldu. 21 
Kasım’da yapacak olduğumuz toplan-
tıda ise ülkemize, arıcılarımıza, bilim 
adamlarımıza katkı verecek derecede 
önemli. Bu toplantıya 125 katılımcı 
katılıyor. Bunların bir kısmı yurtdışın-
dan katılacak.  Yani bu sempozyuma 
katılmak için web sitesinden görüp 
te Pakistan’dan, İran’dan gelecek 
misafirlerimiz var. Bu sempozyumu-
muzun kıymetini bilelim. Çünkü çok 
değerli hocalar burada olacak. Çin’den, 
Romanya’dan, Macaristan’dan gelen 
değerli hocalarımız bize apiterapinin 
önemini anlatacak. Ayrıca bizim kendi 
akademisyenlerimizde burada olacak. 
Sağlık Bakanlığı, İl, İlçe Tarım Müdür-
lerimiz bu konuda siz değerli üretici-
lerimize katkı vermek adına bilgiler 

verecekler. Özellikle akademisyenleri-
miz hiçbir ücret dahi almadan sizlere 
bilgi vermek için geldiler. Bu bizler için 
çok önemli. Çin’den buraya apiterapi 
konusununda uzman akademisyenler, 
Romanya’daki, Türkiye’deki bütün ho-
calarımız hiçbir ücret almadan sizlere 
doğru bilgi vermek adına buradalar. 
Bizde Marmaris Ticaret Odası olarak 
her zaman arıcının, üreticinin yanında-
yız ve bu ürününde markalaşması için 
doğru kullanılması konusunda da her 
zaman yanınızda olacağız” dedi.
Konuşmanın ardından Prof. Dr. Muhsin 
Doğaroğlu iki gün boyunca daha çok 
bilimsel konuların tartışılacağını, ayrıca 
arıcılarında anlayabileceği bir şekilde 
çevirisinin yapılacağını belirterek, “ Bir 
gün öncesinde üretici kesimimize bu 
konularla ilgili olarak arı ürünlerinin 
kalitesi bakımından neler yapabiliriz 
konusunda bilgi vermek istedik” dedi.
Doğaroğlu, konuşmasının ardından 
arıcılara sunum eşliğinde modern 
arıcılık teknikleri ve yetiştirme konu-
sunda bilgi verdi.

Modern Arıcılık Teknikleri 
ve Yetiştirme Konusunda 
Arıcılara Konferans
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Marmaris’te konaklama ağırlıklı bir ka-
tılım sağlanarak “Çam Balı”nın tanıtımı-
nın arttırılması ülkemiz ve uluslararası 
apiterapi ile ilgili konu ve sorunlarının, 
konularında uzman, ulusal ve ulus-
lararası bilim insanlarının katılımı ile 
apiterapinin tam anlamıyla uygulayıcı 
“tıp hekimleri” ile “üretici” arıcı dostları-
mızın buluşması sağlanmış oldu.

1.Gün  20 Kasım 2015 Cuma günü 
Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu tarafından 
bölgemizde bulunan arıcılara  "Mo-
dern Arıcılık Teknikleri" konulu bir 
konferans verildi.

21 Kasım Cumartesi sabahı yapılan 
sempozyum açılış törenine, Muğla 
Valisi Amir Çiçek, Ak Parti Muğla 

Milletvekili Nihat Öztürk,  Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi Rektörü Mansur 
Harmandar, Sağlık Bakanlığı Gelenek-
sel Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygu-
lama Daire Başkanı Mehmet Zafer 
Kalaycı, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı-Hayvancılık Genel Müdür-
lüğü Kanatlı ve Küçükevciller Daire 
Başkanlığı Arıcılık Şube Müdürü Melda 
Köksal, Marmaris Belediye Başkanı Ali 
Acar, Muğla Büyükşehir Belediyesi İl 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı 
Salih Tufan, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. 
Cihan Tekin, - Muğla İl Sağlık Müdür-
lüğü-  Sağlık Turizmi İl Koordinatörü 
Zehra Kaçar, Marmaris İlçe Sağlık 
Müdürü Mehmet Töreyenler, Muğla 
İli Tarım Md.Yrd. Enver Aydın; Mar-
maris İlçe Tarım Müdürü Nazif Çiftçi 

bazı kamu kurum ve kuruluşları oda 
başkanları ile sivil toplum örgütlerinin 
temsilcileri de katıldı. 
Vali Amir Çiçek, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. 
Mansur Harmandar, Sağlık Bakanlığı 
Geleneksel Tamamlayıcı Alternatif 
Tıp Uygulama Daire başkanı Mehmet 
Zafer Kalaycı, Sempozyum Bilimsel 
Komite Başkanı Prof. Dr. Muhsin Doğa-
roğlu, Marmaris Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Baysal açılış 
dolayısıyla birer konuşma yaptı. 
Mehmet Baysal konuşmasında “Ama-
cımız bal üreticisinin hakkını korumak, 
arı ve arı ürünlerinin doğru şekilde 
kullanılmasını sağlamak, sağlıklı bal 
üretimine destek vererek istihdam ve 
memleket ekonomisine katkı ver-
mektir”  dedi. Marmaris’te Türkiye’nin 

Marmaris Ticaret Odasının ev sahipliğini üstlendiği ‘Uluslararası Marmaris  Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu’ 
tamamlandı. Marmaris Ticaret Odası’nın (MTO), Muğla Valiliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye 

Apiterapi Derneği ve Sağlık Bakanlığı destekleriyle organize ettiği sempozyum, merkezi ve yerel yöneticileri, arı 
üreticilerini, apiterapi  (arı ürünleriyle tedavi) uzmanlarını ve tıp doktorlarını buluşturdu. 

Apiterapinin Kalbi Marmaris’te Attı

Mehmet Baysal Amir Çiçek
Prof. Dr. 
Mansur Harmandar

Prof. Dr. 
Muhsin Doğaroğlu Dr. M. Zafer KALAYCI DR. Mirela Strant

Haberler | Kasım 2015
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ilk Apiterapi merkezinin açılması için 
tüm uzmanların, tıp doktorlarının ve 
konuyla ilgili bakanlıkların desteği 

ve yönlendirmesi ile MTO olarak tüm 
çalışmaların yanında olacaklarını 
vurgulayan Baysal, tüm katılımcılara, 
umanlara, konuşmacılara ve paydaşla-
ra teşekkürlerini iletti.
Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu bu 
bölgenin yaz turizm ile birlikte artık 
Marmaris deyince apiterapi, apiterapi 
deyince Marmaris akla gelecek ifadesi-
ni kullandı.
Daire başkanı Mehmet Zafer Kalaycı 
gelecekte fitoterapi ve apiterapide 
ülkemizin şaha kalkacağını, bitkisel 
ilaçlar ve tedavi konusunda ciddi bir 
seferberlik ilan edileceğini belirtti. 

Bakanlık olarak araştırma ve geliştirme 
amaçlı çalışma ziyaretlerini gerçek-
leştirdiklerini 27 Ekim 2014’te çıkan 
yönetmelik ile sürecin prosedürlerinin 
hazırlanmaya başlandığını dile getirdi. 
Multidisipliner bir çalışmanın ürünü 
olan bu sürecin tüm bilimadamları ve 
uzmanların desteği ile yürüyeceğini 
belirtmiştir.

Sağlık Bakanlığı Geleneksel Tamamla-
yıcı Alternatif Tıp Uygulama Daire baş-
kanı Mehmet Zafer Kalaycı, Türkiye’nin 

ilk apiterapi merkezinin Marmaris’te 
hayata geçirilmesi amacıyla başlatılan 
sürecin hızla ilerlediğini söyledi. 
Mansur Harmandar bu sempozyuma 
katılan bilim adamlarının doğruyu bul-

mak için bir araya geldiğini belirterek 
“araştırılan verilerin tartışılıp, analiz 
edilmesi bizi doğru bilimsel sonuca 
götürecektir “dedi
Vali Çiçek; bu sempozyumun  Muğ-
la’mız ve Türkiye’mize büyük bir katkı 
sağlayacağını vurgulayarak ”Allah’ın 
verdiği bu nimetleri bilim adamları-
mızın çalışmalarıyla insanlık âlemine 
kanalize edeceğiz. İnsan yaşamına 
yarar sağlayan her projenin yapılma-
sında bizler, bakanlıklarımız, üni-
versitelerimiz ve yerel idarecilerimiz 
beraber çalışırsak yapılmayacak hiçbir 
şey yoktur” dedi
Hiçbir şeyin atıl kalmayacağı belirten 
Vali Çiçek “verimli olması gereken 
konularda ortak akıl kolektif hareketle 
yolumuza devam edelim. Marmaris’i-
mizin ormanıyla bütünleşen doğa  
güzelliğini yılın her ayı ekonomiye ve 
turizme kazandıracağız
Vali Çiçek, İnancımız, azmimiz, bölgeye 
ve Türkiye’ye hizmet etme aşkımız var 
diyerek bu sempozyumlar sonucun-
da paylaşımlar gerçekleştirilerek çok 
güzel sonuçlar çıkarılacaktır. Bölgedeki 
arıcılığın ve arıcılıktan elde edilen 

ürünlerin tedavi amaçlı kullanılarak tu-
rizme katkı sağlanacaktır. Arı ürünlerini 
bin bir çiçek ve tabiattaki diğer ürün-
lerden alarak ortaya çıkarır. Elbette ki 

Prof. Dr.sevgi Kolaylı Yrd.Doç.Dr. Timuçin Atalay Prof. Dr. Mehmet Tanyüksel Prof. Dr. Ahmet Doğrul Prof. Dr. Banu Yücel Prof. Dr. Sibel Silici
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bal ve diğer arı ürünleri insan sağlığı 
için önemlidir. Bu sempozyumda arı-
cılık alanında inceleme yapan ve api-
terapi alanında uzman olan akademis-
yenlerimiz ve ilgili bürokratlarımızın 
birlikte yaptığı çalışmalar ve tebliğler 
bize bir yol haritası belirleyecektir.
Konuşmalarının ardından bu işte 
emeği geçen gönüllü sivil toplum 
kuruluşlarını, dernekleri ve ev sahipliği 
yapan Marmaris Ticaret Odası Başkan-
lığını yerli ve yabancı uzmanlarımızı 
ve bakanlık temsilcilerini kutlayarak 
teşekkür etti.
“Güzel Marmaris’te yapılan bu toplantı 
sadece Marmaris için değil Türkiye’mi-
ze ve diğer ülkelere örnek olacağına 
inanıyorum, hepinizi saygıyla selamlı-
yorum” diyerek konuşmasını tamam-
ladı.
Sağlık Bakanlığı Geleneksel Tamam-
layıcı Alternatif Tıp Uygulaması Daire 
Başkanı Dr. Mehmet Zafer Kalaycı da, 
"Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 
girişimleriyle; TBMM'den kararla yeni 
çıkan Sağlık Enstitüsü Bölümü ve 
bunun altında altı tane enstitü var. Bu 
yeni hayata geçirilen enstitü birimle-
rinin biri de geleneksel tamamlayıcı 
tıp uygulamaları. Bu alternatif tıp 
uygulamaların en başında apiterapi 
tedavi ve merkezlerinin oluşturulması 
ön planda. Apiterapi merkezlerinin 
açılmasıyla Türkiye gelecekte cid-
di şaha kalkacaktır. Tüm Avrupa'yı 
topladığınızda bizim bitki örtümüze 
ulaşamıyor. Bizim altımızdaki bu ciddi 
bitki örtüsünün maalesef yüzde 5-6 
gibi bir bölümünden faydalanıyoruz. 
Alternatif tıp için diğer bakanlıklarla 
birlikte çalışmalarımız başlamıştır. 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın söylemiş olduğu ve hayata 
geçireceği bitkisel tedavi ve bitkisel 
ilaçlar ile tedavi projesi kısa süre içinde 
hayata geçirilecektir" dedi.

Sempozyumun Bilimsel Başkanı Prof. 
Dr. Muhsin Doğaroğlu ise arıcılığın 
hayvancılık faaliyetlerinin gerisin-
de kaldığını söyledi. Bilinçli üretim 
yapılması halinde hem kalite hem de 
miktar olarak arıcılık sektöründe iki 
kata kadar verim alınabileceğinin altını 
çizdi.
Sempozyumda açılış konuşmalarının 
ardından bilimsel sunumlara geçilmiş, 

Türkiye’nin yanı sıra, edilen Uluslara-
rası Apiterapi ve Arı Ürünleri Toplumu 
Başkanı Prof. Dr. Fang Zhu'nun da 
bulunduğu Çin, Romanya, Macaris-
tan ve Hindistan’dan bilim insanları 
sözlü ve poster bildiri sunumlarında; 
Apiterapinin tanımı, önemi, Dünyada-
ki ve ülkemizdeki durumu, tarihçesi, 
kültürümüzdeki yeri, arı ürünlerinin 
yapısı, içeriği, kalitesi, üretim koşulla-
rı, etki mekanizması, tıpta kullanımı 
hakkında bilgiler sunmuşlardır. Apite-
rapinin tanımı yapılarak, arı ürünleri 
olan bal, polen, arı ekmeği, arı sütü, 

apilarnil, arı zehiri ve propolisin değişik 
doz ve terkiplerde hazırlanarak tıbbi 
tedavide“tamamlayıcı ve destekleyi-
ci” amaçla kullanılması olduğu ifade 
edilmiştir. Türkiye’de arıcılık gerçekten 
önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde 
de yaklaşık son 5 yıldır tıp doktorları-
nın ilgisiyle de Apiterapi ve başka bir 
ifadeyle Apimedika önemini arttırma-
ya başlamıştır. Bu konuda en önemli 
gelişmeler arıcılığın bu kadar büyük 
olması neticesinde gelişmiştir.
Arı ürünlerinin insan sağlığında kul-
lanımına ait ilk bilgilerin antik çağlara 
kadar uzandığı ve tarihte Apiterapi 
ile ilgili en eski bulguların Anadolu’da 
Çatalhöyük kazılarında (M.Ö. 7000) 
bulunduğu belirtilmiştir.  Ülkemizin 
dünyada kovan varlığı ve bal üretimin-
de ilk sıralarda yer almasına ve zengin 
arıcılık potansiyeline sahip olmasına 
karşılık, arı ürünlerinin farkındalığı, 
üretimi ve kullanımı konusunda henüz 
hedeflenen düzeye ulaşılamadığı ifade 
edilmiştir. Arı ürünlerinin en yüksek 
kalitede, gıda güvenliğine ve iyi üretim 
uygulamalarına uygun, yasal mevzuat 
dahilinde, standardize edilmiş,  üretim 
aşamaları izlenebilen, içeriği ve etki 
mekanizması tanımlanmış şekilde 
kullanıma hazırlanması gerektiğine 
işaret edilmiştir. Günümüzde de arı 
ürünlerinin, apiterapi konusunda 
yapılan yoğun çalışmalara ve bu çalış-
malardan elde edilen sonuçlara bağlı 
olarak birçok ülkede tedavi merkezle-
rinde yaygın olarak kullanıldığına, arı 
ürünleriyle değişik etki mekanizması 
olan hastalıkların tedavisinde başarılı 
sonuçlar elde edildiğine, araştırma 
laboratuvarlarında etki mekanizmaları 
dikkate alınarak değişik arı ürünlerinin 
farklı kombinasyonları ile yeni prepa-
ratlar hazırlandığına dikkat çekilmiştir.
Ülkemizde arı ürünlerinin içerikleri ve 
hayvanlar üzerindeki etki mekaniz-
maları üzerinde oldukça fazla sayıda 
çalışma yapılmış olmasına karşılık, bal 
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dışındaki arı ürünlerinde insan üzerin-
deki çalışmalara geçilemediği vurgu-
lanmıştır. Bunun nedenleri olarak; etik 
ve yasal engeller, güvenilir ve standar-
dize edilmiş arı ürünleri üretimindeki 
sorunlar, olası zararlı ve/veya yan 
etkileri öne sürülmüştür. Bununla be-
raber, ülkemizde polen ve propolisin 
insanlarda kullanımı ile ilgili çalışmala-
rın düzenlemeler dahilinde ivedilikle 
başlaması gerektiği belirtilmiştir. 
Marmaris’de organize edilen “Uluslara-
rası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı 
Ürünleri Sempozyumu” bu anlamda 
hem üreticileri (arı yetiştiricileri), hem 
Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanlığı’nı 
hem Sağlık Bakanlığı yetkililerini hem 
de tıp doktorlarını bir araya getirme-
siyle kendi alanında önemli bir nokta-
ya ulaşmıştır.
Bu sempozyumda toplam 23 sözlü 
tebliğ sunulmuş ve bunların 12’sinin 
tıp doktorları tarafından yapılması 
dikkat çekici bulunmuştur.
Sempozyumda sırasıyla, tıp alanın-
da özellikle Türkiye’de ve Dünyada 
Apiterapinin Bugünü ve Geleceği, Arı 
zehrinin analjezik etkinliği, Arı ürün-
leri ve Şeker Hastalığı, Çin’de Sağlık 

Korumada Apiterapi, Modern Tıpta Arı 
zehri, Orta Avrupa’da Kovan Havası ile 
Terapiler, Arı Diyeti: 40 gün polen ve 
arı ekmeği, Arı ekmeği, Arı venomu: 
toksik ve alerjik reaksiyonlar, İmmü-

nomodülasyon: İmmunoterapideapi-
terapinin vazgeçilmezliği, Arı zehrinin 
apiterapik özellikleri ile Apiterapi 

ürünleri ve Kanserle mücadele başlıklı 
sözlü tebliğler ile bilimsel seviyenin 
arttığı kanaatine erişilmiştir.
Diğer önemli konu da, Arı ürünlerinde 
Kalite Güvencesi olarak “İyi Üretim 
Uygulamaları” nın oldukça önemli 
olduğu sonucuna varılmıştır.
Apiterapik tedavilerin ancak “Tıp 
Hekimleri” tarafından, tamamlayıcı 
tıp merkezlerinde doğru bazda ve 
kontrollü olarak hastaya uygulanabi-
leceği, vurgulanmıştır. Ülkemizde arı 
ürünlerinin üretimi, tüketimi ve tıpta 
kullanılma olanakları ile ilgili daha 
fazla kanıta dayalı multidisiplinerklinik 
çalışmalar yapılmasına gereksinim 
olduğu, bundan sonraki aşamada api-
terapi tedavi merkezi kurularak, tıbbi 
tedaviyi tamamlayıcı çalışmaların batı 
tıbbı ile kombine düşünülerek hayata 
geçirilmesine işaret edilmiştir. 
Cumartesi günü saat 21.00’e kadar 
süren, Pazar günü de 14:00'e kadar 
süren sunumlarda arı ürünlerinin 
insan sağlığı açısından önemi masaya 
yatırıldı. Bilinçli ve kontrollü kullanıl-
ması halinde ‘şifa kaynağı’ olabileceği 
aksi takdirde, uygunsuz kullanımında 
ise sağlığa zarar verebileceğine dikkat 
çekildi. 
Oldukça bilim seviyesi yüksek, tartış-
maların olduğu sunuların sonucunda 
"Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyu-
mu"nun gelecek yıllara da taşınması 
adına ihtiyacın olduğu kanaatine 
erişildi.
Sempozyumun ikinci gününe katılan 
Kaymakam Celalettin Yüksel konuşma-
cılara birer plaket verdi. Bu arada Ro-
manya’dan gelen apiterapi uzmanları-
nın arı ürünleriyle yaptığı uygulamalar 
büyük ilgi gördü.  Ayrıca Yönetmenliği-
ni Emrullah Şentürk’ün yapmış olduğu 
Apiterapi belgeseli gösterimi yapıldı. 
Sempozyum bitimi tüm katılımcılar 
Marmaris Bal Evini ziyaret ettiler.
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Bilimsel sunumlar ile bilgi ve tecrübelerini paylaşan;

Posterleri ile katkıda bulunan;

Teşekkürlerimizi sunarız

PROF.DR.MUHSİN DOĞAROĞLU: 
T.Ü.T Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 
(Em.Öğr.Üyesi)  ve Sempozyumun 
Komite Başkanı

PROF.DR.MEHMET TANYÜKSEL: 
GATA Tıbbi Parazitoloji BD

PROF.DR.AHMET DOĞRUL: 
GATA Tıbbi Farmakoloji AD.

DOÇ.DR.ABDULLAH TAŞLIPINAR: 
GATA Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları BD

DR.M. ZAFER KALAYCI: 
TC Sağlık Bakanlığı, Geleneksel, 
Tamamlayıcı ve Alternatif  Tıp 
Uygulamaları Daire Başkanlığı Daire 
Başkanı

PROF.DR. FANG ZHU: 
Uluslararası Apiterapi ve Arı Ürünleri 
Toplumu Başkanı, Çin

DR.CRİSTİNA PAVEL: 
Steaua Divina Centre Romanya

DR.JÁNOS KÖRMENDY-RÁCZ: 
Macaristan Apiterapi Derneği Başkanı

DR. MIRELA STRANT: 
FM licenced, Api-phyto-therapy

PROF.DR.BANU YÜCEL: 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 
Zootekni Bölümü, İzmir

ALİNA VARADI: 
Nutritionist technician,  Trainer in 
Api-nutrition, beekeeper, CasaBIO, 
Romanya

PROF.DR. SİBEL SİLİCİ: Erciyes 
Üniversitesi- Ziraat Fakültesi, Tarımsal 
Biyoteknoloji Bölümü, Kayseri

PROF.DR. ZELİHA SELAMOĞLU: 
Niğde üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoteknoloji Bölümü

PROF.DR. SEVGİ KOLAYLI: 
Karadeniz Teknik Üniversitesi- Fen 
Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya BD, 
Trabzon

PROF. DR. HASAN HÜSEYİN ORUÇ: 
Uludağ Üniv. Veterinerlik Fakültesi

DOÇ.DR. MUSTAFA GÜLEÇ: 
GATA Alerji ve İmmünoloji BD

DOÇ.DR. BAYRAM KIRAN: 
Kastamonu Üniversitesi, Genetik ve 
BiyoMüh.Anabilim Dalı, Kastamonu

YRD.DOÇ.DR. TİMUÇİN ATALAY: 
Apiterapi Derneği Başkanı

GÜNAY BAŞDOĞAN: 
Altıparmak Gıda San. Ve Tic. A.Ş.

ZİR.YÜK.MÜH. MUSTAFA KÖSOĞLU: 
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü

DOÇ.DR. OKTAY YILDIZ: 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka 
Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi 
Ana Bilim dalı, Trabzon

DOÇ.DR. ÖZCAN YILDIZ: 
Medipol Ünv. Tıp Fak. Onkoloji 
Bölümü, İstanbul

Alina VARADI :  
Nutritionist technician,  Trainer in 
Api-nutrition, beekeeper, CasaBIO, 
Cluj-Napoca, România

DR. CRISTINA PAVEL: 
Steaua DivinaCentre–Romania

DR.JÁNOSKÖRMENDY-RÁCZ, : 
Macaristan Apiterapi Derneği Başkanı

DR. MİRELA STRANT
FM licenced, Api-phyto-therapy

YRD.DOÇ.DR. İBRAHİM KIVRAK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Muğla Meslek Yüksekokulu, Kimya ve 
Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 
- Muğla

YRD.DOÇ.DR.ŞEYDA KIVRAK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve 
Diyetetik Bölümü, Muğla

YRD.DOÇ.DR. MELTEM MALKOÇ
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp 
Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Trabzon 

ZİR.YÜK.MÜH.NESLİHAN ÖZSOY
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü 
Müdürlüğü, Arıcılık Şubesi, Menemen, 
İzmir, 

YRD.DOÇ.DR. OKTAY YILDIZ
Adnan Menderes Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi Parazitoloji 
Anabilim Dalı Aydın

PROF.DR.OSMAN SELÇUK ALDEMİR
Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Md.
ZİR.YÜK.MÜH.ŞEREF CINBIRTOĞLU
İstanbul Medipol Üniversitesi,  İstanbul

Yard. Doç. Dr.Sibel Doğan
Kurum : Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Trabzon Türkiye , 

ZEHRA CAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon 

DR.AYTEN GÜNER ATAYOĞLU
Bütüncül ve Birleştirici Tıp Derneği, 
Yönetim Kurulu Üyesi, Istanbul

DR.VELİ CİCİMEN
Aile Hekimi - Tekirdağ
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 Çalışmalarına hız katan Kadın Gi-
rişimciler Kurulu, gerçekleştirmeyi 
planladıkları proje kapsamında Muğla 
Odaları Genel Sekreterleri ve proje 
birimlerini bir araya getirdi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) bünyesinde ve Muğla Ticaret 
ve Sanayi Odası (MUTSO) koordina-
törlüğünde çalışmalarını sürdüren 
Muğla Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra 
Komitesi (KGK), önemli bir projeye 
adım atmaya hazırlanıyor. Bu kap-
samda Muğla Odaları ile birlikte proje 
değerlendirme ve geliştirme toplantısı 
düzenleyen KGK, 2 Aralık Çarşamba 

günü, Odaların Genel Sekreterleri ve 
proje ekiplerini MUTSO’da ağırladı. 
Marmaris Ticaret Odasını Temsilen KGK 
Başkanı Ayşe Aras Gürkök, Genel Sek-
reter Taşkın Baykara, Projeler Sorumlu-
su Miray Apak Katıldılar.
 KGK İl İcra Komitesi Başkanı Dr. Aslı 
Karataş’ın başkanlığında gerçekleştiri-
len toplantıya MUTSO Genel Sekreteri 
Mehmet Çüçen, Fethiye Ticaret ve 
Sanayi Odası (FTSO) Genel Sekreteri  
Füsun Şahin ve Marmaris Ticaret Odası 
(MTO) Genel Sekreteri Taşkın Bay-
kara’nın yanı sıra MUTSO Proje Ekibi 
Elvan Kocagöz ve Burcu Öztürk, MTO 

Proje Sorumlusu Eylem Miray Apak, 
Bodrum Ticaret Odası  Proje Sorumlu-
su Saadet Kablı, Milas Ticaret ve Sanayi 
Odası (MİTSO) Proje Sorumlusu Gülay 
Aytaç, FTSO Personeli İlkkan Büyükta-
hancı, İl KGK Üyesi Yıldız Basdırmacı, 
KGK İcra Komitesi Başkan Yardımcısı 
Yasemin Çınar ve Feray Serat, İcra 
Komitesi Üyeleri Nihal Tataroğlu, 
Nedret Erboy, Münüre Uysal, Ayşe Aras 
Gürkök ve Nigar Kumral katıldı.
 Katılımcılar KGK’nın gerçekleştirme-
yi hedeflediği proje hakkında beyin 
fırtınası yaptı. Toplantıda, hedeflenen 
projenin, kadının ön plana çıkartılması, 
kadın girişimcilerin arttırılması, Muğ-
la’ya katma değer sağlanması ve ilin 
kalkınmasına katkı sağlayacak doğrul-
tuda bir hedef oluşturuldu.
Proje önümüzdeki süreçte, hatların ke-
sinleşmesi ve Oda Yönetimlerinin onay 
ve desteklerinin alınmasının ardından 
açıklanarak çalışmaları başlatılacak.

Günümüzde “koçluk” kelimesinin ya-
şamdaki  yerine baktığımızda, “değerli” 
kelimesini içerisinde barındırmaktadır. 
Koçluk, evinde, işinde yani yaşamında 
“değerli olan insanın”, bulunduğu nok-
tadan başka bir noktaya ulaşmasını 
sağlayan bir araçtır.
Aynı zamanda kişinin güçlü ve gelişi-
me açık yönlerini bulmasına, becerile-
rini ve yetkinliklerini geliştirmesine, ilgi 
ve gereksinimlerini ve de değerlerini 
keşfetmesine dayanan, bir plan çerçe-
vesinde bire bir görüşmelerle ilerleyen 
bir süreçtir.  
Becerilerini ve yetkinliklerini geliş-
tirmesinin yanında iş performansını 
arttırmaya katkı sağlamakta, çalışanın 
performansına bağlı olarak da kurum 
içi iletişim kuvvetlenmekte ve kuru-
mun itibarı da artmaktadır.

Bu yöntemle de yönetici- çalışan ve 
çalışan-çalışan çatışmaları da büyük 
ölçüde engellenir. Stresli, mutsuz, 
agresif, ve aşırı rekabetçi bir çalışma 
ortamı yerine, kurumlarda kendini 
değerli hisseden çalışanların bulun-
duğu yapıcı ve  daha hedef ve eylem 
planı odaklı çalışılan toplam başarının 
yükseldiği bir çalışma ortamı gelir. 
Kişi bu yöntemle; kendilerini sorgu-
lamaya ve iyileştirmeye başlıyorlar. 
Kendilerinin eksik oldukları veya güçlü 
oldukları konuları fark ediyorlar. Kar-

şılıklı aydınlanmalar yaşanıyor. Farklı 
düşünce modelleri kazanarak yaratı-
cılıklarını artırıyor. Kullanılmamış olan 
potansiyelini bulup, bu potansiyeli 
kullanılmaya başladığında da işine ve 
yaşamına kendisi gibi yeni bir “değer” 
katıyor.
Sürekli gelişim odaklı bir ticaret odası 
olan Marmaris Ticaret Odası, bir öğ-
renme ve gelişim modeli olan koçluk 
hizmetini hem çalışanlarına hem de 
üyelerine sunarak fark yaratmaya 
devam etmektedir. 

Kadın Girişimciler 
Kurulu Muğla 
Odalarını Buluşturdu

MTO Personeli 
Koçluk Görüşmeleri
Sürekli gelişim odaklı 
Marmaris Ticaret Odası Fark 
Yaratmaya Devam ediyor…
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Fuar öncesi, Ağustos ayında stand 
kiralanması ve fuar desteği 
konusunda Güney Ege Kalkınma 

Ajansı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile yazışmalar ve görüşmeler yapıl-
mış;  resmi taleplerimize olumlu yanıt 
aldıktan sonra, www.mto.org.tr ve 
Facebook hesabımızdan üyelerimize 
duyuru yapılarak Fuara tanıtım mater-
yali götürmek isteyenlerin Odamıza 
başvurması çağrısında bulunulmuştur. 

Üyelerimiz tanıtım materyallerini 
Londra’ya götürmek üzere Odamıza 
teslim etmiş; Odamız da destinasyon 
olarak Marmaris’in tanıtımında ne tür 
faaliyetler yürütmesi gerektiğini tartış-
mak üzere Ekim ayında 4 adet toplantı 
gerçekleştirilmiştir. 

WTM’ye tanıtım materyali olarak 
götürülecek kitap, broşür..vs materyal-
lerin etkisinin az olduğu, daha çok kısa 
film, harita, tadımlık ürünler ile hatıra 
değeri olan ürünlerin götürülmesinin 
uygun olacağına karar verilmiştir. Bu 
amaçla, Marmaris Alternatif Turizm Ha-
ritası, Rota Marmaris Kısa Filmi (İng.), 
Marmaris magnetleri, Rota Marmaris 
badgeleri ve Rota Marmaris tanıtım 
kitapları (10 adet), tadımlık lokum 
götürülmüştür.

Avrupa holünde yer alan Odamız, yer 
aldığı holdeki diğer ülkelerin hazırlık-
larını incelemiş; fuarın ilk günü, hem 
GEKA hem de Bakanlık standında yer 
alarak ilçemizin tanıtımı için bilgi-
lendirmelerde bulunulmuştur. GEKA 
Genel Sekreteri Sayın Süleyman ALATA 
ve Uzman Personel Metin MERT bey 
ile standımızı ziyaret eden ziyaretçi-

lere ilçemiz ve Denizli Aydın Muğla 
Bölgemiz hakkında bilgilendirmeler 
yapılmıştır.

Fuarın ikinci günü, fuar programı 
içerisinde yer alan Birleşmiş Millet-
ler Turizm Örgütü, EuroReports ve 
TravelPerspective tarafından verilen 
seminer ve toplantılara katılındı. Bu se-
minerlerin ana konusu turizmde sosyal 
medya kullanımının önemi, turizmde 
yeni trendler ve turizm ekonomisiydi. 
Özellikle #askgudmundur, #epicesto-
nia ve #floatinghouse sosyal medya 
kampanyaları sorumluları ile görüşme-
ler yapıldı. Bu kampanyaların video ve 
siteleri incelendi. Ayrıca  Büyükelçimiz 
Sayın Abdurrahman BİLGİÇ standımızı 
ziyaret etmiştir.

Fuar alanında yer alan Güney Amerika; 
Uzakdoğu ve Latin Amerika holleri 
gezildi. Bu hollerde tanıtım üzerine 
yoğun bir çaba gösterildiği; interaktif 
tanıtım yöntemlerinin (yöresel öğeleri 
içeren kartpostal baskılarının yapılma-
sı; yöresel karakterlerle selfie; yöresel 
tatların sunulması; stereobox dağıtıl-
ması) kullanıldığı gözlenmiştir. Yine 
yöresel müzik gösterileri de Amerika 
ve Uzakdoğu holünün çok ziyaretçi 
çekmesini sağlamıştır.

Odamız, Rota Marmaris tanıtım ma-
teryallerini ve Marmaris magnetlerini, 
sadece basın mensuplarının girebil-
diği bir salonda dağıtmış ve neticede 
yabancı basının standımıza gelmesi 
sağlanmıştır. Uluslararası basından, 
uçaklarda tanıtım filmleri gösteren 
AROUND THE WORLD ve TTG MEDIA 
standımızı ziyaret ederek Rota Marma-

ris filmini almış ve uçaklarda gösterimi 
konusunda görüşmeler yapılmıştır. 
Yine Rota Marmaris Alternatif Turizm 
Haritası ile standımızı ziyaret eden ve 
spor turizmi özellikle bisiklet turizmi 
ile ilgilenen COSTARD bu konuda 
Marmaris ile çalışabileceklerini dile ge-
tirmiştir. İletişim bilgilerimiz kendisiyle 
paylaşılmıştır.

3.günde kendi holümüzde yer alan 
online acenteler gezilmiş ve Mar-
maris destinasyonu için görüşmeler 
yapılmıştır. HOTELIER, JANET REDLER 
TRAVEL, BUSY ROOMS, TRAVEL TO 
MARKETING, REVIEWPRO, ROOM-
SXML.COM, VOGLR TRAVEL,  TRAVCO, 
REZLIVE.COM, ABREU ONLINE, LIBERTY 
INTERNATIONAL TOURISM, ADONIS, 
ALMOSAFER, SUNHOTELS. görüşülen 
acentelerdir. Tüm firmalar Marmaris’i 
destinasyon olarak almak istediklerini; 
ancak muhatap bir aracı acentenin 
gerekliliği ile Dalaman Havalimanı’na 
uçuş sıklığının önemini vurgulamıştır.

Online acenteler aynı zamanda otel se-
çimlerinde web sayfalarının ve sosyal 
medya hesaplarının turistler tarafın-
dan incelendiğini de dile getirmiştir.

Marmaris’e yaz-kış turizm imkanı 
sağlayacak diğer bir turizm kolu 
olan engelli turizmi de fuarın günde-
minde yer almıştır. Görüşmelerimiz 
esnasında, ACCESSIBLE TURKEY isimli 
firma, Marmaris’te engelli turizmi için 
renovasyonların yapılması durumun-
da Marmaris’e gelmek isteyen birçok 
yabancının olduğunu dile getirmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal; Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı S.mutlu Ayhan, Genel Sekreter 
Yard. Mehmet Erğücü, Eğitim Proje 
Danışmanlık Birim Sorumlusu Eylem 
Miray Apak Londra World Turizm Market 
Fuarı hakkında basın açıklaması yaptılar.

Londra World 
Turizm Market 
Fuarı Hakkında 
Basın Açıklaması
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Muğla Valisi Amir Çiçek, Hisarönü körfezindeki Ka-
meriye Adası'nda yer alan tarihi Ortadoks Kilisesi'nde 
incelemelerde bulundu. Marmaris Ticaret Odası’nın 
(MTO) “5’i 1 Yerde” projesinin parçası olan kilisede 
restorasyon ve düzenlemeler yapılmasına ilişkin 
başvurusu üzerine Selimiye’den bindiği deniz aracıyla 
Kameriye’ye giden Vali Çiçek, “Burasının birinci derece 
doğal SİT alanı olduğunu, mülkiyetinin de hazineye 
ait olduğu bilgisini aldım. Biz Valilik olarak bölgeye 
katma değer sağlayıp sağlamayacağına bakacağız. 
Kilise bu haliyle bile ziyaretçi alıyor. Hatta gelenler bir 
de dilek ağacı oluşturmuş. İncelemelerin ardından 
gerekli işlemleri başlatacağız" dedi. Vali’ye inceleme-
leri sırasında MTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mutlu Ayhan ile Genel Sekreter Taşkın Baykara’nın ya-
nısıra Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris ve Muğla 
müze müdürleri de hazır bulundu.  MTO Temsilcileri, 
Vali Çiçek’e projeleri hakkında bilgi verirken, yapıla-
cak restorasyon çalışmalarının, tarih, kültür ve ibadet 
turizmine katkı sağlayacağını, dolaysıyla mevcut şart-
larda dahi kiliseyi görmek için gelenlerin katlanarak 
artmasını sağlayacağını öngördüklerini dile getirdi.   

Muğla Valisi Amir Çiçek, 
Kameriye Adası'nda

Odamız iştiraki olan MTO Yatırım A.Ş.’nin 26.Aralık 2016 
Cumartesi günü üç yıllık 2012 , 2013 ve 2014 Genel Kurulu 
gerçekleştirildi. Genel Kurulda , Mehmet Baysal’a 3 yıllığına 
tekrar Yönetim Kurulu Başkalığı görevini oy birliği ile veril-
miştir. Başkan Yardımcılığı görevine Zekiye İPCİ ve Gökhan 
Kemal KAYA devam ettiler.

Marmaris vergi dairesi müdürü Sayın Ali Rıza DURAK ve sicil 
şefi Sayın Hüdaverdi Ceylan odamızı ziyaret ederek, Yöne-
tim kurulu üyelerimize ve Başkanımız Mehmet BAYSAL’a E 
TEBLİGAT la ilgili bilgilendirmede bulundular.
01.01.2016 tarihinden itibaren VERGİ DAİRELERİ nin E-TEBLİ-
GAT SİSTEMİNE geçiş yapacaklarını, e tebligat sistemi ile be-
raber vergi dairelerince tebliği gereken evrakın, elektronik 
ortamda tebliğ ediliceği belirtildi. Ayrıntılı bilgi için: www.
gib.gov.tr adresini ziyaret ederek öğrenebilirisiniz.

MTO Yatırım A.Ş. Genel Kurulu

Marmaris Vergi Dairesi Müdürü

19 Aralık Cumartesi günü Odamızda personelimize 
yönelik Zaman Yönetimi eğitimi gerçekleştirildi. İzgören 
Akademi Uzmanlarından Gökhan Yenipazar tarafından 
verilen eğitim, Odamızın 2015 yılındaki son eğitimiydi. 
ZAMAN YÖNETİMİ
Hepimizin günde 24 saati, her haftada yedi günü vardır. 
Zamanı satın alamayız, biriktiremeyiz, ödünç alamayız, 
çalamayız, hiç bir şekilde değiştiremeyiz. Tek yapabile-
ceğimiz sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değer-
lendirmektir.
Netleşmemiş hedefler;  Plansızlık ya da Planlamada 
yapılan hatalar;  Önceliklere gerekli önemi verememe; 
Sürekli erteleme;  Öze inememe;  Detayla fazla uğraşma 
zamanı etkin yönetmemizin önündeki engellerdir.
Zaman yönetiminde temel hedef, bireyin kendisini ve 
islerini yaşanan zaman süresi içinde istenen düzeyde 
planlamasıdır. Gerçekten de zamanın planlanması, en 
verimli biçimde kullanılması çeşitli sorunları engelle-
mektedir.

Zaman Yönetimi Eğitimi
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Marmaris Ticaret Odası Travel Turkey Fuarı’nda

 İzmir Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde bu yıl 9.’su gerçekleşen 
‘Travel Turkey’de MTO, da Güney Ege 
Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) sağladığı 
destekle stant açtı. 
İlk gününden itibaren ziyaretçi akınına 
uğramaya başlayan Fuarda,  GE-
KA'ya ayrılan alanda bulunan stantta  
Marmaris’in doğal zenginliklerini ve 
güzelliklerini gözler önüne seren tanı-
tım materyallerinin yanı sıra  MTO'nun 
sosyal projesi olan Bal Evi'nin ürünleri 
çam balı, çam kolonyası ile şeker yeri-
ne bal kullanılarak üretilen lokum da 
yer aldı. MTO’nun Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Baysal, Başkan Yardımcısı 
Mutlu Ayhan ve Genel Sekreteri Taşkın 
Baykara da, ilk gün fuar alanında hazır 
bulundu. Başkan Mehmet Baysal, 
aralarında ‘Travel Turkey’in partner 
ülkesi Kosova ile Yunanistan adalarının 
da bulunduğu bir çok tatil destinasyo-
nun standlarını gezerek incelemeler, 
yerel yöneticiler ve turizmcilerle fikir 
alışverişi yaptı. Vali Yardımcısı Kamil 

Köten ile birlikte de Muğla menşeli di-
ğer stantları ziyaret etti. Başkan Baysal, 
Marmaris’in markalaşması adına yü-
rüttükleri tanıtım faaliyetlerini titizlikle 
sürdürmeye çalıştıklarını dile getirdi. 
Marmaris Bal Evi Müdürü Yılmaz 
Yorulmaz  ile Genel Sekreter Meh-
met Erğücü ise fuarın sürdüğü 4 gün 
boyunca ilçeyi ve ürünlerini tanıtmak 
adına görev yaptı. Yılmaz Yorulmaz 
ile Mehmet Erğücü, temas ve izle-
nimlerini ise hergün sosyal medya 
üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Buna 
göre, Rota Marmaris tanıtım filminin 
de dev ekrandan gösterildiği stantta 
ziyaretçilere ikram edilen lokum ve 
kolonya büyük ilgi gördü. İç pazarın 
sektör temsilcileri ve bölge müdürleri 
ile (ETS Tur, tatilbudur.com, Jolly tour 
tatilvitrini.com, butikoteller.com) ikili 
görüşmeler yapıldı.
Görüşmelerin tüm detayları ve fuar 
hakkındaki tüm veriler önümüzdeki 
günlerde Oda tarafından rapor olarak 
yayınlanacağı açıklandı.

İzmir’de 10-13 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen, birçok ülke ile yüzlerce 
kentin buluştuğu “Travel Turkey  Fuarı”nda Marmaris Ticaret Odası (MTO) da ilçenin 
yanı sıra yöresel ürünlerinin de tanıtımı için stant açtı.
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
BAYSAL, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’ni temsilen Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı (ECO CCI) Ticaret ve Sanayi 
Odası Türkiye Milli Komite ve Turizm 
Komite Başkanı olarak 21 – 23 Aralık 
tarihlerinde Ankara’da düzenlenen 
toplantılara katıldı.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve 
Sanayi Odası (ECO CCI) 20. Yürütme 
Kurulu ve 14. Genel Kurul Toplantıları 
TOBB ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Toplantıya, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Ticaret ve Sanayi Odası (ECO CCI) Fe-
derasyonu Başkanı Mian Muhammad 
Adrees ve diğer üye ülkelerden İran, 
Pakistan,  Afganistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Tacikistan, Türkmenistan temsilcileri-
nin katıldı.
Toplantılara TOBB temsilcisi ve Turizm 
Komite Başkanı olarak katılan BAYSAL 
konuşmasında şunları söyledi;
2012’den sonra bu yıl da toplantıları-
mıza ev sahipliği yapmaktan ve sizleri 
bu vesileyle ağırlamaktan mutluluk 
duyduğumu belirtmek isterim. 
Toplantılarda yapılacak çalışmaların 
ve alınacak kararların hayırlı sonuçlar 
getirmesini diliyorum.
TOBB olarak turizm sektörüne özel 
bir önem veriyoruz. Turizm, ülkeleri-
mizde sadece iktisadi anlamda değil, 
tarihi eserleri restore etmede, çevreyi 
korumada, kısaca ülkelerimizi güzel-
leştirmek, sosyalleştirmek ve daha 
yaşanabilir kılmak ve ülkelerimizi 
tanıtmak için de,    altın bir sektör 
konumundadır.
Bizler birbirlerine sadece komşu olan 
ülkeler değil, ortak tarihin, kültürün ve 
uygarlığın mirasçılarıyız. 
Bulunduğumuz konum itibariyle 
turizm asırlardan beri önemli bir yere 
sahip oldu.  
Turizm, sadece kültürel anlamda değil, 
ticari ve ekonomik ilişkilerimizin de 

gelişmesinde fayda sağlayan bir sektör 
haline geldi. 
Bugün ECO ülkeleri olarak, gerek 
konumumuz itibariyle gerekse gelişen 
ilişkilerimiz kapsamında turizme gere-
ken önemi maalesef vermiyoruz. 
ECO ülkeleri olarak turizm alanındaki 
mevcut potansiyeli hak ettiği ölçüde 
değerlendiremiyoruz. Bu potansiyeli 
değerlendirip geliştirmek, hepimizin 
görevi olmalıdır.
Ülkelerimiz arasındaki turizm gelirleri-
ni arttırmak önceliğimiz olmalı.
Ülkelerimizi, uluslararası turizm geliri 
bakımından üst sıralara taşımak vazife-
miz olmalı. 
Türkiye turist sayısı bakımından dün-
yada 6, turizm geliri bakımından ise 
12. sıradadır. 
Ülkemizde, sadece 2014 yılında 41 
milyonun üzerinde turist ağırladık ve 
buradan 35 milyar Doların üzerinde 
gelir elde ettik.
Türkiye hem kültürel hem de ticari 
turizmde önemli bir destinasyondur. 
2014 yılında kongre sayısı bakımından 
190 kongreyle ülkemiz dünyada 19. 
sırada yer almıştır.
Örnek olarak vermek gerekirse, 2014 
yılında İran’dan ülkemize gelen turist 
sayısı 1, 5 milyonun üzerinde, Pakis-
tan’dan ülkemize gelen turist sayısı ise 
geçen yıla oranla %41 artarak 48 bini 
aştı.
Biz hem kamu hem de özel sektör 
olarak, turizmde 2023 yılında dünyada 
ilk 5’e girme hedefine odaklandık ve 
bunun için çalışıyoruz. 
Ancak 2015 yılında tüm dünya gene-
linde açıklanacak turizm rakamlarında 
bir düşüşün beklendiğini de belirtmek 
isterim.

Bu anlamda bölgemizde turizm sektö-
ründe tüm bilgi ve tecrübelerimizi ECO 
ülkelerimizle paylaşmaya her zaman 
hazırız.

TOBB olarak geçen toplantıda da be-
lirttiğimiz gibi, ECO Ticaret ve Sanayi 
Odası Sekretaryası ve İslam Kalkınma 
Bankası işbirliğinde, ülkemizin turizm 
deneyimini paylaşmak üzere, komi-
tenin değerli üyeleri ile bir kavram 
kağıdı paylaşmıştık. 
Sekretaryadan ve üye ülkelerden bu 
konuda görüşlerini bekliyoruz. 
Burada bir somur adım önerisi olarak 
ülkelerimizdeki turizm yatırımcılarını 
ve turizm acentalarını karşılıklı olarak 
bir araya getirebilir, aralarındaki işbirli-
ğini arttırabiliriz.
Hem mevcut turist akımlarının yönünü 
ülkelerimize kaydırma, hem de ülke-
lerimizin karşılıklı tanıtımı açısından 
böyle bir yaklaşımın olumlu sonuç 
vereceğine inanıyoruz.
Bununla ilgili kararı komite olarak ala-
rak yürütme kuruluna sunmalıyız.
Biz TOBB olarak ECO ülkelerimizle tu-
rizmin gelişmesi kapsamında her türlü 
işbirliğine hazırız. 

Sayın Başkan, 
Değerli Komite Üyeleri, 
Ülkelerimizde turizm sektörünü geliş-
tirmek için daha çok çabalamalıyız. 
Bölgelerimiz arasındaki ikili ticareti ve 
yatırım ortamını iyileştirerek, ülke-
lerimizdeki girişimcilerimizi turizm 
yatırımlarına yönlendirmeli, onlara bu 
anlamda yol göstermeliyiz. 
Beşeri sermayemizi geliştirmeli, turizm 
sektöründe istihdam sağlayacak tüm 
kapıları gençlerimize açmalıyız. 
Bu kapsamda, hem gençlerimize 
istihdam yolunu açmış ve KOBİ’lerimizi 
geliştirmiş hem de ülkemizin turizm 
sektörünü sürdürülebilir ölçüde kal-
kındırmış oluruz. 
Birliğimizce önerilen turizm tecrübe 
paylaşımı programına tüm üye ülkele-
rin görüş ve katkılarını beklediğimizi 
bir kez daha ifade ediyor, sizleri saygıy-
la selamlıyorum.

Baysal EIT Topantısı’nda

Marmaris Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
ve Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı Turizm Komitesi 
Başkanı Mehmet Baysal 
EIT üye ülkelerinde 
turizm potansiyelinin 
arttırılmasının gerekliliğini 
vurguladı.
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Marmaris Ticaret Odası Başkanı ve Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni tem-
silen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO 
CCI) Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye 
Milli Komite ve Turizm Komite Başkanı 
olarak katılan Mehmet BAYSAL, Ankara 
‘da gerçekleştilen toplantıların üçüncü 
gününde; başta vize olmak üzere, 
Turizm potansiyelini ve bölge ülkeleri 
arasında işbirliğini artırma, ticaretin 
önündeki tüm engelleri kaldırma gibi  
konular görüşüldü.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve 
Sanayi Odası (ECO CCI) 20. Yürütme 
Kurulu Toplantısı’nın açılışı TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde, Kalkınma Bakanı Cevdet 
Yılmaz, ECO CCI ve Pakistan Ticaret ve 
Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı 
Mian Muhammad Adrees, ECO Genel 
Sekreteri Halil İbrahim Akça ve İran 
Ticaret Sanayiler Madenler ve Tarim 
Odası Baskan Yardımcısı Gholamhos-
sein Shafei’nin de katılımıyla gerçek-
leştirildi.
Organizasyonun son bölümünde ise; 
20. Yürütme Kurulu ve 14. Genel Kurul 
Toplantıları ile 21 ve 22 Aralık 2015 
tarihlerinde yapılan ve Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet Baysal’ın, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’ni temsilen 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO CCI) 
Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Turizm 
Komite Başkanı olarak katıldığı toplan-
tıların son gününde, Turizm ve Tahkim 
Komiteleri ile diğer Konsey Toplantı-
ları’nın sonuç bildirileri düzenlenen 
basın toplantısı ile değerlendirildi.
ECO ülkeleri arasında benzerlikler 
olduğu gibi birbirinden farklı birçok 

durumunda mevcut olduğunu vurgu-
layan ECO CCI ve Pakistan Ticaret ve 
Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı 
Mian Muhammad Adrees, “Bu bölgeye 
gelen yatırımların neden düşük kaldı-
ğını ve ECO ülkeleri arasındaki ticareti 
nasıl artırabileceğimizi konuştuğumuz 
verimli toplantılar gerçekleştirdik. Vize 
konusuna değindik. Teşımacılıktan 

bahsettik. İş yapma hızımızın bizi çok 
da memnun etmediğini gördük” dedi.
Adrees, iki yeni uzmanlık alanı oluştu-
ğundan söz ederek, bunları; şeriata uy-
gun ürünlerle islami bankacılık, helal 
ürünler ve bilim, sanayi ve teknolojinin 
teşvik edilmesi olarak açıkladı.
Dünyanın diğer bölgelerindeki AB 
ve NAFTA gibi blokların çok başarılı 
örnekler oluşturduğuna işaret eden 
Adrees, ECO’nun da hedeflerini o 
nedenle gözden geçirmesi ve daha 
hızlı adımlar atması gerektiğini dile 
getirdi. Mian Muhammad Adrees, “Çok 
çalışmalı, samimi ve dürüst olmalıyız. 
Bunlar somut hale gelirse, bu bölge 
insanlarının hayatlarının iyileştirilme-
si için birşeyler yapmış oluruz” diye 
konuştu.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Yahya Top-
lu da çok başarılı toplantılar gerçekleş-
tirildiğini ifade etti ve tüm katılımcılara 
teşekkür etti. Afganistan temsilcisi 
Azarakhsh Hafizi ise bir sonraki toplan-
tının Afganistan’da olması tekliflerinin 
destek görmesinden ötürü teşekkür 
ederken, Türkiye’nin Afganistan için 
100 yıldır çok güzel şeyler yaptığını, 
özellikle de son 13 yıldır bunun daha 
da arttığını bildirdi.

Mehmet Baysal Ankara’da

“Aşta vizeler olmak 
üzere eco ccı ülkeleri 
ile turizm potansiyeli 
ve işbirlikleri 
arttırılarak ticaretin 
önünde ki tüm 
engeller kaldırılmalı”

Haberler | Aralık 2015
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Mış gibi 
düşünün lütfen

AHMET ALİ KANSU
Eczacı | Eğitmen | Turizmci | Dinleyici | Bir Yazar | Sivil Toplumcu | MTO Meclis Başkanı

Yıl 2016,  aylardan Aralık.  Marma-
ris yine, yeniden heyecanlı çünkü 
yaklaşık bir yıldır Marmarisli gençler, 
dağ, orman köylerindeki gençler, 
turizm sektöründe ara eleman olarak 
çalışmak için başka yerlerden gelmiş 
gençler, genç kızlar mesleki eğitime 
tabii tutuluyorlar, eğitiliyorlar hatta 
işyeri garantili mesleki kurslar alıyorlar. 
İşte bugün 'Seramik' kursunu bitirenle-
rin sertifika alacakları gün.. . . .  

Tüm Marmaris protokolü orada. Kay-
makam Bey Devleti temsilen ilçesin-
deki bu değişik etkinlikten dolayı pek 
mutlu ve gururlu. Belediye Başkanı 
bey işin sahibi olmanın verdiği sorum-
luluk ve başarı getirisi ile yetkin olabil-
menin farkındalığını yaşıyor. Marmaris 
Ticaret Odası, Marmaris Deniz Ticaret 
Odası, Marmaris Esnaf Odası, Marmaris 
Şoförler Odası, Çağdaş Eğitim Vakfı,  
Atatürkçü Düşünce Derneği, Çevre 
Derneği paydaş olmakla ne denli 
doğru karar verdiklerini bir kez daha 
anlıyorlar. Marmaris Belediye Başkanı 
bu topyekun mesleki eğitim faaliyetini 

doğru kurgulamış olduğunu görmek-
ten dolayı sevinç dolu.. . .  
Evet 2016 yılı başlarında başladı bu 
radikal ve topyekun değişim, sosyal 
kabuk değiştirme. Sanki sihirli bir 
değnek sonunda değdi ve Marmarisli 
yöneticiler,  kanaat önderleri,  Mar-
maris’in mesleki eğitimdeki  kalite 
standartlarını yükseltmek konusunda 
daha aktif, daha katılımcı olmaya karar 

verdiler ve inisiyatif aldılar.  Kendi ara-
larında ve Marmaris’te  görev yapan 
Sivil kuruluşlarla yaptıkları bir dizi 
toplantı ve fikir alışverişi sonucunda 
ağırlıklı olarak ilin gençlerine yönelik 
eğitim faaliyetleri başlatılması karar-
laştırıldı. Marmaris yerel yöneticileri ve 
MEB İlçe Müdürlüğü nezdinde yapılan 
vizyon geliştirme görüşmeleri sonucu 
ortak hareket etme kararı çıkarıldı ve 
beraberce yapılacak ilk eğitimlerin ko-
nusu saptandı, eğitim alacak gençlere 
ulaşabilmek için köylere yapılacak du-
yurular hazırlandı, iş garantili kurslar 
için işyerleri bulabilmek adına  işveren 
ve işletmecilere ulaşıldı, eğiticiler 

ayarlandı, eğitimin konusuna göre te-
orik ve uygulamalı eğitimin verileceği 
mekanlar bulundu, CHP'li diğer Beledi-
yeler ile işbirliğine gidilerek iş bulmak 
ve eğitmen değiş tokuşu konusunda 
anlaşıldı veeee.. . .  , 

a. Turizm'de mutfak, servis, ön büro
b. Diğer hizmet sektörü 
branşlarında
c. Yönetici Sekreterliği
d. İnşaat, çatı döşemeciliği 
e. Sıhhi tesisat
f. Seramik döşemeciliği
g. Pansiyonculuk

konularında mesleki eğitim seferber-
liği başlatıldı. 2016 sonunda eğitilen 
gençlerin sayısı 200'e yaklaşmıştı. Ayrı-
ca yine bu oluşum,  23 Nisan, 1 Mayıs, 
19 Mayıs , 30 Ağustos, 29 Ekim gibi 
Bayramlarımızın önemini vurgulayabil-
mek amacıyla seçilen okullara destek 
ve eğitim faaliyetleri başlattı. 

Gördünüz mü bal gibi olu-
yormuş,  'yahu bu sanal ' 
derken oluverdi yeter ki 
ayağa kalkalım.. .  

Lütfen  'abi yaa,  olmaz bu işler, bir 
araya gelinmez'  tarzında görüş be-
lirtmeyin, bu tarzı çok gördük,  olabilir 
sizin düşüncenizdir ama olumsuz 
araya girmeyin, bırakın umut taşıyan-
lar birleşsin. 

Bakalım görelim…

Köşe Yazısı
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Köşe Yazısı

Değerli Üyelerimiz, 

İlk günlerini yaşamakta bulundu-
ğumuz 2015 senesinde Marmaris 
Ticaret Odası olarak yeni yılın ilk ic-
raatlarından birini gerçekleştirmenin 
haklı gururunu yaşamaktayız.
 
Bilindiği üzere Türkiye'de elektronik 
olarak tutulan dört veri tabanı bu-
lunmaktadır. Bunlar kimlik bilgileri-
nin olduğu "Kimlik Paylaşım Sistemi 
(MERNİS), adres bilgilerinin tutuldu-
ğu  "Ulusal Adres Paylaşım Sistemi 
(UAPS)", tapu ve kadastro bilgilerinin 
kayıtlı olduğu "Tapu Kayıt Bilgi Sis-
temi (TAKBİS)" ve tüzel kişiliklerinin 
kayıtlı olduğu "Merkezi Tüzel Kişilik 
Bilgi Sistemi (MTK)".

Bunlar içerisinde kuşkusuz ülkemiz 
ticaret hayatı için son derece önem 
arz eden ve kamu kurumlarının tüzel 
kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilginin 
tek noktadan sunulmasını, sisteme 
dâhil kişiliklere ait bilginin vergi 
numarası ile bir sistemde birleşti-
rilmesini ve sistemde tutulan şirket 
bilgilerinin uluslararası standartlara 
uyumlu hale getirilmesini sağlayacak 
olan MERSİS(Merkezi Sicil Kayıt Sis-
temi)’ ne Odamız ticaret sicili müdür-
lüğünde yapılmakta olan tüm tescil 
ve değişiklik işlemlerinde 2015 yılı ile 
birlikte tamamen geçiş yapılmıştır.

Oda olarak sisteme geçiş sürecinde 
herhangi bir aksaklık yaşanmamasını 
teminen öncelikle MERSİS için gerek-
li olan bilgisayar donanımları sağlan-
mış ve sistemi taşıyabilecek internet 
bağlantı hızını sağlamak amacıyla 
gerekli kurumlar nezdinde yapılan 
girişimler sonucu henüz diğer Muğla 
ili ticaret odalarında dahi bulunma-
yan fiber optik internet bağlantısı ve 
erişimi sağlanmıştır.

2010 yılında pilot uygulama olarak 
başlatılan MERSİS projesinde Tüzel 

kişiliklere, tüm ticari işletmelere 
ilişkin merkezi bir veri tabanı oluştu-
rulması hedeflenmektedir. MERSİS 
ile ticari işletmelerin ticaret sicil 
numarası yerine geçecek ve tüm 
kamu kurum ve kuruluşları arasın-
da kullanılacak bir ortak anahtar 
numaralama sistemi oluşturulacak 
olup, sistemle birlikte kısa, orta ve 
uzun vadede hedeflenen noktalar ve 
faydalar şunlardır:

1-Şirket kuruluş işlemleri internet 
üzerinden gerçekleştirilebilecektir.

2-Ticaret sicil müdürlüğüne gönderi-
len şirket ana sözleşmesinin tesci-
liyle tahakkuk edecek harçların ve 
diğer ödemelerin internet üzerinden 
yapılması mümkün olacak Ticaret 
Sicil Gazetesi’nde ilan ve ilgili diğer 
kurumlara yapılacak bildirimler 
elektronik ortamda yapılacaktır.

3-Hizmetlerin MERSİS uygulama-
sı üzerinden elektronik ortamda 
yürütülmesiyle bilişim hizmetlerinin 
daha yaygın kullanılır hale gelecek, 
kırtasiye, haberleşme gibi giderler-
den büyük tasarruf sağlanacak ve 
personel iş yükü azaltılacaktır.

4-İşletmelerle ilgili ihtiyaç duyulan 
bilgilere güvenli, hızlı ve kolay ulaşı-
labilir bir veri tabanı oluşturulacak. 
Ülke genelinde 238 ticaret sicil mü-
dürlüğünde bağımsız olarak tutulan 
sicil kayıtları, merkezi veri tabanın-
da birleştirilecek. Her ticaret sicil 
müdürlüğünde gerçekleştirilen tescil 
işlemlerine ait iş adımlarının, aynı 
süreç içerisinde gerçekleştirilmesi ile 
uygulama birliği sağlanacaktır.

5-Şirketlere ait güncel bilgilere ev ve 
ofislerde kullanılan bilgisayarlardan 
ulaşılabilecektir.

6-Kayıp veya çalıntı kimliklerle şirket 
kurulması engellenecektir.

7-Güncel olmayan sicil tasdikna-
meleriyle bankalardan çek karnesi 
çıkarılması bu sistemle engellenecek 
ve ticari hayatta güveni kötüye kul-
lanma konusunda mükerrer uygula-
malar yapanlar bu sistemle izlemeye 
alınacak ve böylece bu kişilerin 
daha sonraki işlemlerinin takibi ve 
gerektiğinde kısıtlanması mümkün 
hale gelecek ve ticari hayatta güven 
ortamı oluşturulacaktır.

8- Firmaların her türlü işlemlerini 
MERSİS üzerinden yapabilmesi için 
firma yetkililerinin elektronik imza 
(e-imza) sahibi olmaları gerekli hale 
gelecektir.

Yukarıda sayılan faydalar ve hedef-
lerle birlikte her zaman daha iyinin, 
yeniliklerin öncüsü olan ve daha iyiyi 
ve yeniyi hedefleyen Odamızın siz 
değerli üyelerimize ve İlçemize daha 
iyi hizmet sunmak için çalışmalarına 
devam edeceğini, MERSİS geçiş sü-
recinde gerek yönetim gerekse Oda 
personel olarak her türlü yardıma 
hazır olduğumuzu bilmenizi dileriz.

Mehmet BAYSAL
Yönetim Kurulu Başkanı

MTO Mersis Sistemine 
Geçerek Üyeleri İçin Bir 
Hizmeti Daha Hayata Geçirdi



Yılmaz YORULMAZ

Marmaris Bal Evi Sorumlusu

Marmaris Bal Evi ziyaretçi sayılarının 
her geçen yıl artması ve gelen ziya-
retçilerin övgü dolu sözleri, projenin 
çalışmalarında ne kadar doğru ilerledi-
ğini göstermektedir. Marmaris Bal Evi 
her yıl ziyaretçi sayısını arttırarak 2015 
yılında ziyaretçi sayısını 40 bin kişiye 
çıkarmıştır. Bal Evi, Marmaris müzesin-
den sonra en çok ziyaret edilen desti-

nasyondur. Marmaris Bal Evine gelen 
yabancı ziyaretçilerin takdir etmesi ve 
yerli ziyaretçilerimizin gurur duyduk-
larını söylemesi, bizim çalışmalarımı-
zın en büyük ödülü ve motivasyonu 
olmaktadır. 2014 yazında bir ailenin 
ve 2015 yaz ayında iki ayrı ailenin sırf 
Marmaris Bal Evi’ni ziyaret etmek ama-
cıyla tatillerini Marmaris’te yapmaya 

karar verdiklerini dile getirmeleri bizim 
en büyük gurur kaynağımızdan biri  
olmuştur. Bizim çok ileri hedeflerimiz 
arasında yer alan bu olay, bu kadar 
kısa sürede geri dönüşün olması bizi 
çok mutlu etmiştir.

Tanıtım faaliyetlerimiz adına, kış döne-
minde yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katı-

Dünyanın Çam Balı Cenneti

Marmaris
Marmaris Bal Evi, Marmaris Çam Balı’nı tanıtmak ve yöre arıcılığına katkıda 
bulunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Proje her yıl kendini geliştirerek 
hedeflerini yükseltiyor. Her yıl ürünlerine yenisini ekliyor. 2015 yılında yöresel doğal 
bitkilerinin, Marmaris Çam Balı değerinin yanına Bayır köyümüzün keçiboynuzuyla 
yapılan keçi boynuzlu lokumu, Turgut Köyü yer fıstıklı ballı lokumu, Selimiye köyü 
bademli ballı lokumu gibi Marmaris’in köylerinin yöresel ürünlerini de ön plana 
çıkarmak amacıyla ballı lokumlar üretilmiştir. Marmaris Çam Kolonyasıyla Marmaris 
çam ormanlarının kokusu ürün yelpazesine eklenmiştir. 

Marmaris Bal Evi 2015
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larak Marmaris Çam Balı tanıtımlarına 
devam edilmektedir. İzmir, Antalya, 
Ankara ve İstanbul’da birçok yöresel 
ürünler fuarlarına katılınmış, oralarda 
Marmaris çam balı tanıtılmıştır. Ayrıca 
2015 yılında Marmaris Ticaret Odası ile 
birlikte bölgenin kültürü ve mutfağını 
tanıtmak amacıyla “Marmaris Bal Evi 
1.Gastronomi ve Kültür Şenliği” 5 Ma-
yıs 2015 Marmaris Bal Evinde yapıldı 
ve  2015 Kasım ayında ‘Uluslararası 
Marmaris  Apiterapi ve Arı Ürünleri 
Sempozyumu’gerçekleşti. Konularında 
uzman, ulusal ve uluslararası bilim in-
sanlarının katılımı ile apiterapinin tam 
anlamıyla uygulayıcı “tıp hekimleri” ile 
“üretici” arıcı dostlarımızın buluşması 
sağlanmış oldu.

Aynı zamanda okul dönemi süresince 
Marmaris okullarından gelen öğren-
cilerimizin yapmış olduğu ziyaretlerle 
küçük öğrencilerimize çam balı, arı ve 
doğa sevgisi aşılamaya devam ediyo-

ruz. Öğretmenlerimizden ve öğrenci 
velilerimizden aldığımız övgüler ve 
Marmaris Bal Evi’ni ziyaret eden küçük 
öğrencilerimizin kahvaltıda ailelerin-
den çam balı istemesi ve bal yemesi 
bizi çok mutlu ediyor. Velilerimizden 
gelen telefonlarda, çocukların eve 
gider gitmez bal istediğini ve bal ye-

meye başladıklarını söyleyen teşekkür 
mesajları almak bizleri doğru bir proje-
nin içinde olduğunu gösteriyor.

Marmaris Bal Evi 2012 yılında Mar-
maris Çam Balı’nı tanıtmak ve bölge 
arıcılığına, bölge turizmine katkıda 
bulunmak amacıyla kuruldu. Proje 
bünyesinde tanıtım, eğitim gibi birçok 
görevi amaçladı ve birçok gelişimi 
hedefledi. 2015 yılında yapmış olduğu 
aktivitelerle, katılmış olduğu faaliyet-
lerle Marmaris çam balını ve Marma-
ris’in değerli yöresel ürünlerini ulusal 
ve uluslararası platformlarda tanıttı. 
Biz biliyoruz ki Marmaris Bal Evi projesi 
hiçbir zaman tamamlanamayacak, 
çünkü biz proje ortaklarımızla birlikte 
her zaman bir ilerisini hedefleyeceğiz 
ve o doğrultuda projemizi, Marmarisi-
miz için geliştirmeye devam edeceğiz.

“2014 yazında bir ailenin 
ve 2015 yaz ayında iki 

ayrı ailenin sırf Marmaris 
Bal Evi’ni ziyaret etmek 

amacıyla tatillerini 
Marmaris’te yapmaya 
karar verdiklerini dile 

getirmeleri bizim en büyük 
gurur kaynağımızdan biri 

olmuştur.”
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2015 Marmaris 
Bal Evi Ziyaretleri

1 Eylül Dünya Barış 
Günü Marmaris 
etkinliklerinde Barışa 
imza atan sanatçılar 
Marmaris Bal Evi'ni 
ziyaret etti...

Uluslararası ve ulusal kanallarda 
yer alacak olan “Apiterapi” 
belgesel çekimlerinde Marmaris 
Bal Evi’ne geniş yer verildi. Arı ve 
arı ürünlerinin insan sağlığına 
katkılarının anlatılacağı belgeselin 
çekimleri, gün boyu sürdü. Çekim 
çalışmaları titizlikle 
yapıldı. Apiterapi 
konusunda bilgi 
verecek olan 
çalışma, çam 
balı ve bölge 
arıcılığının 
tanıtılmasına 
faydalı olacak.

Marmaris Bal Evi Ziyaretleri
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Marmaris bisiklet etkinlikleri çerçevesinde bisikletçiler, Marmaris Bal Evi'ne ziyarette bulundu...

Kanal 7 Marmaris Bal Evi 
çekimleri; KÜRŞAT ‘GÜNDÜZ 

GECE’ ANADOLU’YU 
GEZİYOR, programı 

bölgemizde yapmış 
olduğu çekimlerde 

Marmaris Bal 
Evi’ni de ziyaret 

etti. Çam balı ve 
bölge arıcılığının 

tanıtılmasına katkı 
sağlayacak olan çekimler 
için Kürşat Bey ve ekibine 

teşekkür ediyoruz.

Marmaris Çevreciler Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile “Çevre Duyarlılığı” konusunda Farkındalık Yaratma 

Projesi kapsamında Marmaris Bal Evi'ni ziyaret ettiler. 
Küçük ziyaretçilerimize arıların dünya için, doğa için neka-
dar önemli olduğunu anlattık....
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Marmaris Bal Evi'nde düzenlenen 1'inci 
Gastronomi ve Kültür Şenliği Marmaris 
Ticaret Odası'nın desteğiyle 2012 yılında 
Osmaniye'de kurulan Marmaris Bal 
Evi'nde düzenlendi.

Muğla İl Tarım Müdürlüğümüz ve 
Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğümüz 
tarafından, Marmaris Bal Evi toplantı 
salonunda “Organik Arıcılık ve Orga-
nik Bal Üretimi” hakkında arıcılarımı-
za bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Marmaris Bal Evi Ziyaretleri

108 www.mto.org.tr



Marmaris İzmir Türk Koleji (İTK), 
Marmaris Bal Evi'ni ziyaret etti. 
Öğrencilere arılar ve çam balı 
hakkında bilgiler verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yurt genelinde başlatılan, ilimizde Muğla Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen “Lider Çocuk Tarım Kampı” grubu, program içerisinde Marmaris Bal Evi’ni 
ziyaret etti. Gruba arıcılık, bal üretimi ve çam balı hakkında bilgilendirme yapıldı.
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TEMAD (Türkiye 
Emekli Astsubaylar 
Derneği) Marmaris 
Bal Evi'ni ziyaret 
etti...

TOVAK’ın davetlisi olarak , Internatio-
nal University Institute for European 
Studies (IUIES) üyesi , Muğla Üniversi-
tesi ve 9 Avrupa üniversitesi temsilcile-
ri, Marmaris Bal Evi’ni ziyaret ettiler.

Marmaris Bal Evi Ziyaretleri
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Muğla Valimiz Amir ÇİÇEK, Marmaris Kaymakamımız Celalettin 
YÜKSEL ve beraberindeki İl Tarım Müdürü ve İlçe Tarım Müdürü 
Marmaris Bal Evini ziyaret ettiler. Bal Evi müzesini gezen Vali Çi-
çek; böyle bir tesisin Marmaris ve Muğla için büyük bir kazanım 
olduğunu dile getirdi.

İngiltere’nin en büyük tur operatörlerinin temsileri Marmaris Bal 
Evi’ni ziyaret ettiler. Marmaris Çam balının tadına bakan İngilizler 
lezzetine bayıldılar.

Minik ziyaretçilerimize arı, bal ve arının doğa için olan 
önemi anlatıldı. Yıldızlar Etüt, Marmaris Bal Evi ziyareti...

Marmaris Bal Evi Antalya 
Yörex Fuarı’nda Türkiye’ye 
Marmaris Çam Balı’nı, Mar-
maris Çam Kolonyasını, çam 
balı lokumunu ve Marmaris 
yöresel ürünlerini tanıtıyor...
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Ahmet Şerif İzgören
1. Ahmet Şerif İzgören kim-
dir? Bize kısaca kendiniz-
den bahsedebilir misiniz?
1965 yılında İzmir’de doğ-
dum. Kuleli Askeri Lisesi’nin 
ardından 1987’de Hacettepe 
Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi 
bölümünden mezun oldum.   
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 
üsteğmen rütbesine kadar 
görev yaptım. 1991 yılın-
da  TSK’ dan istifa ederek 
ayrıldım. Ankara Üniversitesi 
TÖMER’in Bursa’daki kurucu 
müdürlüğünü yaptım, daha 
sonra özel sektörde iki şirket-
te genel müdürlük görevinde 
bulundum.   
1996 yılında şuan İzgören 
Akademi olan Academy Inter-
natıonal’ı kurdum. 1998-2003 
yılları arasında, İngiltere’deki 
Northampton Üniversi-
tesi Sunley Management 
Center’la iş birliği projesini 
yürüttüm. 2001 yılında, bir yıl 
KKTC’de Doğu Akdeniz Üni-
versitesi’nde öğretim üyeliği 
görevinde bulundum.  
İzgören, İngiltere, Dani-
marka, Almanya, Avusturya 
gibi ülkeler de dâhil olmak 
üzere 2000’i aşkın eğitim ve 
seminer verdim. Türkiye Uğur 
Böcekleri Programının kurucu 
liderliğini yaptım. Programın 

amacı; dürüstlük, iş kalitesi, 
girişimcilik değerleriyle bir-
likte hoşgörü ve yurt sevgisi 
ilkelerini yaymaktır. Programa 
katılan gençler aldıkları eği-
tim sonrası Çocuk Esirgeme 

kurumları, ceza evleri, ilköğ-
retim okulları ile Anadolu’nun 
birçok kasaba ve köyünde 
180.000’ni aşkın vatandaşımı-
za ücretsiz eğitimler vermiş-
tir. Türkiye Uğur Böcekleri 
Programı kapsamında ben de 
gönüllü bir uğur böceğiyim.  
Vizgo.net Etkili İletişim, 
Avcunuzdaki Kelebek Canlı 
Seminer, Dikkat Vücudunuz 
Konuşuyor, Profesyonel 
Yönetim Becerileri, Takım 
Çalışması, Sunum Teknikleri 
ve Avcunuzdaki Kelebek 

setlerinde eğitmen olarak yer 
almaktayım.  
Hala İzgören Akademinin de 
içinde bulunduğu beş şirke-
tin yönetim kurulu başkanlığı 
görevini yürütmekteyim. 

Ayrıca yayımlanmış yirmi 
kitabım bulunmaktadır.  

2. Girişimcilik projeniz ne-
dir? Bilgi verir misiniz?
Son döneme baktığımda dört 
tane girişimcilik projem var. 
Birisi İzgören Akademi. 
1996’da kuruldu, şu anda 
yirmi yıla ulaşıyor. Eğitim ve 
danışmanlık alanında hizmet 
veriyor. 5 bölge müdürlüğü-
müz ve 3 temsilciliğimiz var. 
Diğeri elma yayınevi. 1998’de 
kuruldu. Bir milyonun üze-

rinde kitap yayınladı. Çocuk 
kitapları ve yönetim kitapları 
yayınlıyor. Bağımsız bir şirket 
olarak çalışıyor.
Bir diğeri Uğur Böcekleri 
Projesi. 
Son girişimcilik projem ise 2 
yıl önce başladı. Kara Oklar 
Çiftliği adında bir organik ta-
rım çiftliği kurduk ve organik 
tarım yapmaya başladık.
Ben ilk dördünü anlatmak ye-
rine en sonuncuyu anlatıyım. 
Bu proje yaklaşık 2 yıl önce 
ortaya çıktı. Manisa Demir-
ci’de bir grup meyve ağacı 
gördüm. Bunların meyveleri 
ne oluyor? Diye sorduğumda 
“Hocam ilaç yok bunlar dökü-
lüyor” dediler. İlaç yok dediği 
kayısı, badem gibi meyveler. 
Avrupa’da kilosu 34-40 Euro. 
“Bunları yurtdışına satsanız.” 
dediğimde “Hocam bizim 
burada olmaz” dediler. 
En çok duyacağınız cümle 
budur Türkiye’de. “Bizim bura-
da olmaz.”
Biz o araziyi aldık. 80 dö-
nümdü ilk aldığımızda. 
Şimdi biraz daha büyüdü, 
yaklaşık 150 dönüm oldu. 5 
bine yakın ağaç dikildi oraya. 
Badem ağacı ağırlıklı olarak. 
Orda şimdi organik tarım 
yapıyoruz

İzgören Akademi Yönetim Kurulu Başkanı

Röportaj
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3. Müşterileriniz kimlerdir?
Ürünler yeni yeni çıkıyor şu 
an. Organik tarım sertifikası 
ise ikinci yılın sonunda çıkabi-
liyor. Şu an çıkan ürünleri –
salça, bal, kurutulmuş meyve 
vb.- içerde çalışanya da çev-
rede tanıdığımız dostlarımız 
satın almayı istiyorlar. Müşteri 
kitlemiz şimdilik böyle.

4. Projenizdeki asıl yenilik 
nedir? Şirketiniz başarı 
olma konusunda şu anda 
hangi kademededir?
Araziyi aldık ve ilk işlerimiz-
den bir tanesi ortaya bir 
eğitim yeri hazırlamak oldu. 
Beton döküldü, etrafı çevrildi. 
“Müzeyyen Ergüneş” dersha-
nesi dedik adına. “Burada ne 
olacak” dediler. Danışmanlara 
“Buraya danışmanlığa geldi-
ğinizde, biz köylüleri davet 
etmek istiyoruz, onlara eğitim 
verir misiniz?” diye sorduk. Bu 
teklife onlar da çok sevindiler.
Budama profesörü geliyor, 
organik tarım profesörü 
geliyor. Köylülere haber veri-
yoruz. Erkekler gelmiyor ama 
çocuklar ve kadınlar eğitime 
çok açıklar. Orada eğitimler 
veriyoruz. 
Bizim burada olmaz dedikleri 
projenin başarılı olma açısın-
dan hangi kademede oldu-
ğunu açıklayayım. Bu sene 
Dünya Ekolojik Tarım Örgütü 
ve Ekolojik Tarım Organizas-
yonu bir yarışma başlattılar. 
Türkiye ve Almanya’nın en iyi 
organik tarım çiftliğini seçi-
yorlar. Türkiye’den 168 çiftlik 
başvurdu ve hepsi 15-20 
yıldır organik tarım yapıyor. 
Büyük yatırımlar yapmışlar 
bu alanda. Biz ise en yeni 
çiftliğiz. Bir buçuk yıl kadar 
oldu organik tarım yapmaya 
başlayalı. 168 çiftlik arasın-
dan ilk 15’e kaldık önce. 2 
hafta kadar önce ise ETO’nun 
başkanı Atila Ertem beni 
aradı.  168 çiftlik arasından 
Kara Oklar Çiftliği, Türkiye’nin 
en iyi organik tarım çiftliği 
seçildi. Bana “nasıl başardınız” 
diye sordu. Önce kurdu-
ğumuz eğitim salonundan 
bahsettim. Bilginin girdiği 
yerler başarıyor. 
İnovasyon ne derseniz, içerde 
küçük küçük ama süper şey-

ler yapıyoruz. Çünkü herkes 
kendi fikrini söylüyor.  Ama 
en büyük inovasyon, Kara 
Oklar Çiftliğinin Türkiye’de bir 
tarlanın ortasına eğitim salo-
nu açan ilk kurum olması.

5. Tedarikçilerinizle müş-
terileriniz arasındaki ilişki 
nasıl?
Bunu çok anlatma şansım 
yok. Henüz başarılı olduğu-
muz bir alan değil. Çünkü 
bizim asıl ürünümüz badem. 
Badem 4-5 yıl sonra ürün 
veriyor. Badem ve ceviz 4-5 
yıl sonra ürün vermekle 

birlikte asıl verimi 8 yıl sonra 
veriyor. Bu nedenle Türkiye’de 
kimse bu ağaçları dikmiyor. 
Bu yüzden Türkiye badem ve 
cevizin %80’nini ithal ediyor.  
Armut dikersen 2. yılda para 
kazanmaya başlarsın. Türk 
insanı kesinlikle uzun vadeli 
düşünmüyor. 
Biz şimdi hazırlıkları yapı-
yoruz. Paketler yapılıyor. 
Asıl ürünler iki sene içinde 
çıkacak, çıktığında sistemimiz 
kurulmuş olacak. 

6. Ticarileşme aşamasında 
ne gibi sorunlarla karşılaş-
tınız?
Bilmediğimiz bir alandı or-
ganik tarım. Danışmanlık aldı-
ğımız için ciddi pek sorunla 
karşılaşmadık. Ama Türki-
ye’de ne iş yaparsanız yapın 
dışardan insanlarla çalışıyor-
sunuz. Türkiye’de iş kalitesi 
ve iş ahlakı maalesef kötü 
durumda. Her işi yaparken 
kesin kandırılırım da acaba 
bir yerden sıyırabilme ihtima-
lim var mı diye düşünüyor-
sunuz. Fakat bu 2-3 yıl içinde 
yavaş yavaş düzgün, dürüst 
insanları görmeye başlıyoruz. 
Yayıncılıkta da öyle oldu, 
danışmanlıkta ve yavaş yavaş 
insan biriktirmeye başladık. 

Her alanda düzgün, kan-
dırılmayacağımız insanları 
yakalamaya başladık. Bundan 
sonra hiç dert yaşamayacağı-
mızı düşünüyorum. 

7. Tecrübelerinize dayana-
rak girişimcilikte başarı için 
en kritik unsurlar nelerdir?
Monopolly diye bir oyun 
var. Ben küçüklüğümden 
beri oynuyorum. Kardeşle-
rimle arkadaşlarımla, oyunu 
hiç kaybetmedim. Şimdi 
oynamaktan çok korkuyorum 
acaba kaybeder miyim diye. 
Oyunda yatırım yapıyorsun, 

mal alıyorsun, otel kuruyor-
sun. Fırsatları görebilmek çok 
önemli. Albert Einstein  “İyi 
bir teori kadar yararlı bir şey 
yoktur.” der. Bir teori yaratmak 
gerçekten çok önemli. Mo-
nopolly oyununda küçükken 
bir teori oluşturdum ben, 
prensiplerim bunlar olsun ve 
buna göre oynayayım dedim. 
Oyunu bu teoriye uygun bir 
şekilde oynadığımda çok 
başarılı oluyorum. 
Memory diye bir oyun var. 
Hafıza oyunu. Kartlar seçi-
yorsun ve unutmaman lazım. 
Ama benim hafızam çok kö-
tüdür. Eşim arkadaşlarından 
bahsediyor, çok iyi oynuyorlar 
diye. Onlarla oynarken ben 
yenilmemek için bir teknik 
geliştirdim. Bunu yaparsam 
olur ve unutmam diye . O 
hafızası çok güçlü adamları 
kurduğum teori sayesinde 
yenebildiğimi gördüm. Şimdi 
onu farkediyorum. Her işte 
bir teorinin oluşması lazım 
insanın kafasında. 
Girişimcilikle ilgili de o teori 
oluşmuşsa insanların kafasın-
da daha başarılı oluyorlar. Sa-
kıp Sabancı “Her şeyimi alın. 
Kafamdaki bilgiyle zaman 
verirseniz ben aynı impara-
torluğu tekrar kurarım” der. 

Bilgi, fotoğrafı doğru görme, 
bir de Türk insanında pek 
olmayan planlama becerisi 
önemli olan. Girişimcilikle 
ilgili dert yok. Amerika’da on 
iki üniversite öğrencisinden 
bir tanesi kendi işini kurmayı 
düşünürken Türkiye’de iki 
öğrenciden biri kendi işini 
kurmayı planlıyor. Dert de-
mek ki girişimcilik değil. Ama 
planlama dendiği zaman ma-
alesef bizim kültürümüzde 
bu pek yok. Eğitimde de yok. 
Planlama çok önemli. 

8. Yakın gelecekteki planla-
rınız nedir?
İzgören Akademi sektöründe-
ki en iyi eğitim firması oldu. 
Kara Oklar Çiftliği de oldukça 
iyi gidiyor. Ben buralara iki 
ayda bir ancak gidebiliyorum. 
5 yıl sonrası için tamamen 
gönüllü projelere yer vermek 
istiyorum.
Asıl girişimcilik şu an yap-
tığımız Kara Oklar Çiftliği 
olduğu için ana amacımızı 
çiftliğin girişine de yazdık. 
Bütün ülkede organik tarımın 
yayılması için çalışacağız. 
Çünkü kanseri başka türlü 
engelleme ihtimalimiz yok ve 
şimdi etrafımızda yavaş yavaş 
insanlar bunun önemli ol-
duğunu görmeye başladılar. 
Göreceksiniz ki 2-3 yıl içinde 
Egede inanılmaz bir ekolojik 
tarım patlaması olacak. Bunu 
megolamanlıkla söylemiyo-
rum, çok çaba gösteriyoruz 
bunun için. 
Arkadaşlarıma Kara Oklar 
Çiftliğinden bahsederken 
Türkiye’nin en iyi tarım çiftliği 
dedim. Çok sevindiler. Bu se-
vinilecek şey değil. 5 yıl sonra 
Avrupa’nın en iyi organik 
tarım çiftliği olmuyorsak ken-
dimizi sorgulamamız gerek. 
Şimdi çiftlikteki İmdat Usta, 
İsmail Bey, başlarındaki lideri-
miz Orhan; Avrupa’nın en iyi 
organik tarım çiftliği olmak 
için çaba gösteriyor. Şimdi 
Ekoder’e destek veriyoruz, 
tohum takasları için destek 
vereceğiz. Tohum kütüpha-
neleri kuruyoruz. 
Türkiye’nin kaybolan ürün-
lerini yaşatmak için çaba 
göstereceğiz. 
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Marka, benzer ürünleri ya da hizmet-
leri başkalarının ürün ya da hizmet-
lerinden ayırt etmek üzere kullanılan 
ya da belirli bir hizmetin sunulması 
sırasında kullanılan ayırt edici işaret,  
marka olarak tanımlanmaktadır. Söz-
cükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün 
şekli veya ambalajı ile bunların birlikte 
sunuluşları marka olarak değerlendiril-
mektedir.

Marka tescil edildikten sonra her türlü 
hukuki veya cezai talepte bulunula-
bilir. Bu belge sahibine, tek başına 
kullanma hakkı veren ve bu yönüyle 
üzerinde ekonomik olarak yararlanma 
hakkı sağlayan bir belgedir.

 Aynı şekilde, marka belgesi hak 
sahibine başkalarının aynı ya da ayırt 
edilemeyecek kadar benzer markaların 
kullanılmasını önleme hakkı vermekte-
dir. Söz konusu önleme hakkı, hakkın 
tecavüze uğradığına ilişkin tespit da-
vası, ihtiyati tedbir istemli tecavüzün 
ortadan kaldırılması ve tazminat da-
vası ve yine tecavüz fiillerinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik olarak ürünler 
ve ürünlerin üretilmesine yarayan ka-
lıp ve parçalara el koymayı kapsayacak 
şekilde ceza davası açılması hakkını da 
vermektedir.

Marka ile ilgili en önemli kriter, kullanı-
lan işaretin benzer ürün ya da hizmet-
lerden farklılaşmayı sağlayan ayırt 
edici özelliğin bulunması gerekliliğidir.

Marka tescil işlemlerinde, Türk Patent 
Enstitüsü (TPE), kanunlarla yetkili kılın-
mıştır. TPE Ankara' da faaliyet gösteren 
Sanayi Bakanlığı'na bağlı özerk bir 
kurumdur. Türk Patent Enstitüsü'nde 
işlem yapma yetkisi ise, bizzat müra-
caat eden gerçek hak sahiplerine veya 

hak sahiplerini Enstitü nezdinde temsi-
le yetkili ve sicile kayıtlı resmi marka 
vekillerine tanınmıştır.
Marka olarak tescil edilemeyecek 
olanlar:

* Marka tarifinde belirtildiği üzere 
öncelikli olarak ayırt edici olmayan 
herhangi bir işaretin marka olarak tes-
cil edilmesi imkanı bulunmamaktadır. 
(556 s. KHK. m.7/a)

* Aynı ya da aynı türdeki mal veya 
hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş 
veya daha önce tescil için başvurusu 
yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt 
edilemeyecek kadar benzer olan mar-
kalar, (556 s. KHK. m.7/b)

* Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, 
kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi 
kaynak belirten veya malların üre-
tildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı 
gösteren veya malların ve hizmetlerin 
diğer karakteristik özelliklerini belirten 
işaret ve adlandırmaları münhasıran 
veya esas unsur olarak içeren işaretler 
de marka olarak tescil edilemez. (556 
s. KHK.m.7/c)

* Ticaret alanında herkes tarafından 
kullanılan ya da belirli bir meslek, 
sanat veya ticaret grubuna mensup 
olanları ayırt etmeye yarayan işaret ve 
adları tek başına veya esas unsur ola-
rak içeren işaretlerin tescili de müm-
kün değildir. (556 s. KHK. m.7/d)

* Malın özgün doğal yapısından ortaya 
çıkan şeklini veya bir teknik sonucu 
elde etmek için zorunlu olan, kendine 
malın şeklini veya mala asli değerini 
veren şekli içeren işaretlerin marka 
olarak tescil edilmesi de mümkün 
değildir. (556 s. KHK. m.7/e)

* Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi 
veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi 
konularda halkı yanıltacak işaretler 
marka olarak tescil edilemez. (556 s. 
KHK. m.7/f )

* Yetkili mercilerden kullanmak için 
izin alınmamış işaretler marka olarak 
tescil edilemez (556 s. KHK. m.7/g)

*Kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel 
değerler bakımından halka mal olmuş 
ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği 
diğer **armalar**, amblemler veya 
nişanları içeren işaretler marka olarak 
tescil edilemez. (556 s. KHK. m.7/h)

* Sahibi tarafından izin verilmemiş 
bulunan tanınmış işaretler, dini değer 
ve sembolleri içeren işaretler ve kamu 
düzenine ya da genel ahlaka aykırı 
işaretler marka olarak tescil edilemez. 
(556 s. KHK. m.7/ı-j-k)

Marka tescili neden gerekli?
Kullanılan ticari işaretin taklit edilme-
sinden endişe duyulması halinde, en 
kısa sürede tescili için TPE'ye başvurul-
ması gerekir. Diğer gerçek ya da tüzel 
kişiler sizden önce markanızın tescili 
için başvuruda bulunabilir ve sizin hak 
kaybınıza sebep olabilir. Markanız tes-
cil edilebilirlik kriterlerine sahip ise tes-
cil edilerek on yıl süre ile korunacaktır. 
Her on yılın sonunda yapacağınız 
yenileme talebi ile de koruma süresini 
istediğiniz kadar uzatmanız mümkün 
olacaktır. Bunun yanında;

* Tescilli markanıza ait tüm haklar size 
aittir, 3. kişiler izinsiz kullanamaz.

* Ayrıca markanızı bir başkasına 
devredebilir ya da kullanım hakkını 
verebilirsiniz.

Av. Ebru KILIÇ
Hukuk Danışmanı

ana hatlarıyla
marka

Köşe Yazısı
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Kiraya verenin kendisinin, eşinin, üst 
soyunun (anne, baba, büyükbaba vb.), 
alt soyunun (çocuklar, torunlar vb.), 
veya kanun gereği bakmakla yükümlü 
olduğu diğer kişilerin ( örneğin nafaka 
vermekle yükümlü olduğu kişiler ) ko-
nut ya da işyeri gereksinimi sebebiyle 
taşınmazı kullanma zorunluluğu varsa, 
kiracının tahliyesi talep edilebilir.

Kiralayanın yukarıda belirtilen kim-
selerin ihtiyacı nedeniyle kiralananın 
tahliyesini talep edebilmesi için bazı 
unsurların oluşması gerekmektedir. 

Bunlar-
dan ilki ihtiyacın 

gerçek samimi olmasıdır. Bu 
ölçüt Yargıtay tarafından belirlenmiş 
olmakla beraber, her somut olaya göre 
ayrı ayrı değerlendirme yapmak doğru 
olacaktır. Yargıtay hayvan bağlamayı, 
eşya saklamayı, piyano koymayı ger-
çek ve samimi ihtiyaç olarak saydığı 
kararları mevcuttur. Burada dikkat 
edilmesi gereken, henüz mevcut 
olmayan, henüz sadece tasavvur veya 
tahmin edilen durumların öne sürül-
memiş olmasıdır .

Kiralayan ihtiyacın gerçek ve samimi 
olmasının yanında, sürekli ve zorunlu 
olduğunu da ispatla yükümlüdür.

6098 Sayılı TBK’nın 355. maddesi-
ne göre, kiralayan tahliye davasını 
açtıktan ve konutun tahliyesini temin 
ettikten sonra 3 yıl içerisinde, “haklı 

sebep olmadıkça” eski kiracısın-
dan başkasına kiralayamaz.

Tahliye davasının sonunda kiracı 
tahliye edildikten sonra şayet başka 
bir kimseye kiraya verilmeye karar 
verilir ise öncelikle, tahliye edilen 
eski kiracıya bir ihtarname gönde-
rerek, makul nispette bir kira bedeli ile, 
konutu tekrar kiralaması önerisinde 
bulunulması gerekmekte-
dir.  Aksi durum-
da, 1 yıllık 

kira bedeli 
tutarında tazminat yükümlü-

lüğü doğacaktır.

Tahliye davaları HMK’ya göre, taşın-
mazın bulunduğu yer veya davalının 
yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesin-
de  açılır.

Dava açma süresi; 
belirli süreli 
kira 
söz-
leş-
mele-
rinde 
ihtiyaç 
nedeniyle tahliye davası kira 
döneminin sonunda, belir-
siz süreli bir sözleşmeyle 
kiralandıysa burada, 
fesih dönemi ve 
fesih bildirim sü-
relerine uyularak 
belirlenecek Fesih 

tarihinden itibaren 1 ay 
içinde açacağı dava ile 

sona erdirebilecektir.

Bu 1 aylık sürede dava açma hakkını 
kullanmayan kiralayan daha 
sonra dava açmak isterse, 
sözleşmenin 

uzamaya-
cağını karşı 

tarafa bildirmelidir, 
bu halde tahliye davasını 

akdin bitiminden itibaren 1 ay 
içinde açmak zorunda değildir, kirala-
yan dönem sonuna kadar her zaman 
davasını açabilir.

ihtiyaç nedeniyle 
kiralanan 
taşınmazın 

tahliyesi

Köşe Yazısı
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MARMARİS TİCARET ODASI KOSGEB TEMSİLCİLİĞİ

2015 İŞLEM SAYILARI

KOSGEB BİLGİLENDİRME GÖRÜŞMESİ 785

KOSGEB VERİ TABANI YENİ KAYIT İŞLEMİ 47

KOSGEB VERİ TABANI GÜNCELLEME İŞLEMİ 52

YARARLANDIRILAN DESTEK PROGRAMLARI PROGRAMLARA GÖRE DESTEK KAZANAN
 İŞLETME SAYILARI 

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ 24

NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ 17

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 11

TANITIM DESTEĞİ 4

YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ 1

TEST, ANALİZ, KALİBRASYON DESTEĞİ 1

2015 GERİ ÖDEMESİZ 
(TL)

GERİ ÖDEMELİ
(TL)

İŞLETMELERİMİZE KAZANDIRILAN TOPLAM 
KOSGEB DESTEK MİKTARI 863.000 770.000

KOSGEB 2015 DEĞERLENDİRME TABLOSU

MTO 2015 KOSGEB

MTO
KOSGEB SORUMLUSU

İlker Gökalp

0252 417 04 69 Dahili:127
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Detaylı Bilgi ve Başvuru İşlemleriniz için Marmaris Ticaret Odası KOSGEB Temsilciliği 
İrtibat Tel : 0 252 4174373 (Dahili:127)     E-posta : ilkergokay@mto.org.tr 
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Odamız, 2015 yılı için hedeflediği kurumsallaşma ve 
eğitimlerle birimlerin desteklenmesi projesi kapsamında 
çalışanlarına ve yöneticilerine yönelik planladığı MARMARİS 
TİCARET ODASI GELİŞİM AKADEMİSİ Kişisel ve Kurumsal ge-
lişimi amaçlayan bu projeyle eğitim, danışmanlık ve koçluk 
konularında hizmet vererek;  10 adet kurum içi eğitim ve 
çalışanlar için koçluk görüşmelerini gerçekleştirmiştir. 
İzgören Akademi ile işbirliğinde gerçekleştirilen eğitimler 
2015 yılının Şubat ayında başlamış ve Aralık ayı sonuna 
kadar devam etmiştir. Eğitimlerimizin ana amacı birimle-
rimizin, kurum içinde birbirleriyle ve yöneticileriyle; ku-
rum dışında işbirliği ve etkileşimde olduğumuz kurum ve 
kuruluşlarla; en önemlisi de üyelerimiz ile olan ilişkilerimizi 
kuvvetlendirmek ve profesyonellik düzeyine yükseltmektir.
Eğitim sonunda katılım sertifikalarını alan katılımcılarımız, 
işlerini planlama; performans hedeflerini belirleme ve ileti-
şim yöntemlerini geliştirme üzerine uygulamalar yapmışlar-

dır.
Alanında uzman olan İzgören Akademi eğitmenlerinin de-
ğerlendirmelerini içeren raporlamalarla personelimiz kaliteli 
hizmet ve çalışma yaşamı için kendilerini geliştirmişlerdir.
Odamızın 2015 yılı hedeflerinden olan Performans Yönetim 
Sistemi ise Türk Loydu Vakfı danışmanlığında kurulmuş; 
birim ve bireysel hedeflerle yönetim şekli benimsenmiştir.
Ayrıca Gelişim Akademisi’nin en önemli ayaklarından biri 
olan çalışanlarımız ile birebir uzman görüşmelerini içeren 
koçluk- danışmanlık görüşmeleri çalışalarımız için gerçek-
leştirilmiştir. Şubat ayında tamamlanacak olan süreçte, 
çalışanlarımız kişisel ve profesyonel yaşamlarında planlama 
ile gelişim göstermenin yolları üzerine İzgören Akademi 
uzmanları ile çalışmaktadır.
2016 yılında daha başarılı ve iletişimi kuvvetli çalışanları-
mız ile siz üyelerimize en kaliteli hizmeti vermeye devam 
edeceğiz.

Marmaris Ticaret Odası Gelişim Akademisi’nin üye ayağını 
oluşturan üye eğitimlerimiz üyelerimizin 2014 yılında belir-
ledikleri ihtiyaçları doğrultusunda planlanmıştır. Eğitimlere 
katılım istenilen düzeyde olmuştur. 
Giderek keskinleşen rekabet ortamında üyelerimizin 
çalışanları ile ayakta durmalarını sağlamak amacıyla ger-
çekleştirilen eğitimlerimizde İzgören Akademi ile işbirliği 
yapılmıştır. Bu kapsamda verilen eğitimler uygulamalı 
olarak gerçekleştirilmiş ve üyelerimizden oldukça güzel geri 
dönüşler alınmıştır. 
Ayrıca genç girişimci statüsündeki üyelerimiz, koçluk görüş-
melerine dahil edilmiş, kişisel ve profesyonel yaşamlarında 
gelişme yöntemleri üzerine kendileri ile çalışılmıştır.

EĞİTİMLERİMİZ HAKKINDA YORUMLAR

Müşteri Yönetimi Ve Müşteri Odaklı Satış- Satışta 
Müzakere Ve İkna Teknikleri: farklı eğitimlerin yapılması 
harika olur. Marmaris hınterlandında eğitime önem veren 
kuruluş sayısının azlığını ticaret odası bilinçli şekilde etkileye-
bilir. Bu eğitimi sunma fikrinin vizyonunun ticaret odasında 
oluşması daha önemliymiş. Böyle bir fikri oluşturdukları için 
teşekkürler.
Performans Yönetim Sistemi: bölgemizdeki iş adamlarının 
en az bir defa alması gereken bir eğitim olduğunu düşünü-
yorum. Ticaret Odası’na sonsuz teşekkürler, emeği geçenlerin 
ellerine sağlık.
İletişimin Beş Anahtarı: hayatım boyunca girdiğim en güzel, 

en etkili ve eğlenceli eğitimdi. Bu eğitimi organize ettiğiniz için 
ve davet ettiğiniz için teşekkürler.
İnsan Tanıma Sanatı: MTO’YA bu eğitimler için teşekkürler. 
Burada kendimizi ailemizle birlikte gibi hissettik, evimiz gibi 
hissettik. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı. 
Sunum Teknikleri: 
Merhaba ben Asiye Alparsalan 
Diye başladım cümleye utana sıkıla…
Sunum eğitimi almak için ordaydım ve eğitimden önce 
herkes tek tek küçük sunumlar halinde kendini tanıtıyordu, 
kimse benden farklı değildi…
Eğitim almaya başladık oynadık güldük eğledik… eğitimin 
ortasında tekrar çıkıp bu sefer biraz uzun olacak şekilde su-
numlar yapmaya devam ettik…  Konuşmaya başladık vücut 
dilinin nasıl bir şey olduğunu öğrendi. Gruplar oluşturduk 
fikirler üretmeye, nasıl dikkat çekebiliriz diye atılımlarda 
bulunmaya başladık… İnsan içine çıkmaya başladık…
2.gün ise herkes 10’ar dakikalık istediği bildiği bir konuyu 
tüm bedenliğiyle çıkıp sunum şeklinde bizlere anlatacaktı. 
Herkes mükemmeldi.. Sıra bana geldi…
İşe başlayalı 5 gün olmuştu konuya hâkim değildim. Nasıl 
yapacağımı inanın bilmiyordum. Orada olduğumda önceki 
gün öğrendiklerimi hepsini uyguladım ve ilk sunumumu 
ticaret odasında yapmış oldum.. Herkes çok beğendi ilk gün 
nasıldın şimdi nasıl oldun deyip şaşıranlar bile oldu. 
Bugün 3. Seminerimden sonra size yazıyorum bunları.. ver-
dirdiğiniz eğitimler bana çok şey kattı bütün eğitimler çok 
değerli ve çok gerekli herkese çok teşekkür ederim..

Marmaris Ticaret Odası Gelişim Akademisi

MTO 2015 Eğitim Değerlendirmesi

Eğitimler

Eylem Miray APAK

Eğitim Proje Danışmanlık Birimi ve 
Akreditasyon Sorumlusu



MTO 2015 EĞİTİM DEĞERLENDİRME RAPORU
MTO 2015 PERSONEL EĞİTİM DEĞERLENDİRMESİ

MTO 2015 ÜYE EĞİTİM DEĞERLENDİRMESİ

“Eğitim ve Proje Danışmanlık”

Eylem Miray Apak | 0252 417 04 69 - Dahili:135

Üye ve personel eğitim ihtiyaçlarını 
belirleyerek, eğitimler, seminerler planlama
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Keşisin bir tanesi araştırma konusu için 
köyün birine gider.
Köye yaklaşmışken köyün mezarlığını 
görür. Mezarlıkların köyün kültürel 
yapısı hakkında bir çok gizli bilgi taşı-
dığını düşünerek mezarlığın içine girer.
Mezarlıkta gezerken gözü mezar taş-
larına takılır. Mezar taşlarında 8, 965, 
788, 5987, 18 gibi bir biriyle bağlantısı 
olmayan sayılar vardır.
Uzun süre düşünür, ancak neden her 
mezar taşının üzerinde bir sayı oldu-
ğunu çözemez.
Yoluna devam edip, köye vardığında 
köyün bilgesini bulur ve yaşlı bilgeye 
sorar.
"Köyünüzün mezarlığında mezar taşla-
rının üzerinde farklı rakamlar gördüm. 
Nedir bu rakamların anlamı?"
Yaşlı bilge gülümseyerek yanıtlar:
"Bu köyde bebeklerimiz doğar doğ-
maz hemen bellerine bir ip bağlarız. 
Yaşamı boyunca her güldüğü an 
belindeki ipe bir düğüm atarız. Öldük-
ten sonra ise, bellerindeki düğümleri 
sayar, düğümün sayısını mezar taşına 
yazarız.”  
Keşiş bir şey anlamamıştır. Yaşlı bilgeye 
sorar?
"Peki bunun mezar taşlarının üzerinde-
ki sayılar ile ne ilgisi var?" diye.
Yaşlı bilge sözünü şu cümlelerle 
tamamlar.
“Düğüm sayısını kişinin mezar taşına 
yazarız. Böylece onun ne kadar ‘yaşa-
mış’ olduğunu anlarız.
Bu hikaye bana her zaman Bruegel’in 
“Karnavalla Büyük Perhizin Kavgası” 
tablosunu hatırlatır. 
Resimde şehrin meydanında iki farklı 
insan tipi var.
Köylüler, çocuklar, dilenciler dans edip, 
gülüp eğlenirken, siyahlar giymiş asil 
sınıf ciddiyetle onları izliyor.
Çünkü gülmek, eğlenmek asilliği zede-
ler, gülmek avam takıma aittir.
Platon bile gülmeyi kamusal sonuçları 
açısından sakıncalı bulmuştur.
Gülümsemekle, tabiri caizse stres at-
mak arasında çok yakın bir ilişki vardır. 
Stres ve depresyona karşı kahkaha 

terapisi uygulanmaya başlamış ülkeler 
var. 
Bunun yanında ABD merkezli Gallup’ 
un kamuoyu araştırma kurumu an-
ketinde gülümseme oranında dünya 
ortalaması yüzde 75 olmasına rağmen 
Türkiye’ deki oranın sadece yüzde 43 
olması dikkat çekti. Türkiye 148 ülke 
arasında mutluluğunu en az dışa vu-
ran ülke durumunda.
Bir tedavi yöntemi olarak kullanılan 
gülmenin neresi kötü? Neden korkulur 
ülkemde gülmekten?
Çok basit.
«Çok güldük başımıza bir iş gelecek, 
pişmiş kelle gibi sırıtma, gevrek gevrek 
gülme, kızım gülme yanlış anlarlar, 

beyler gülmeyelim bizi ağır insan san-
sınlar» sözleriyle büyütüldük biz.
Yapılan bir araştırmaya göre kadınlar 
erkeklere oranla %26 daha fazla gü-
lüyormuş. Erkek ağırdır, öyle vırtazırta 
gülmez, güldüğünü belli etmez den-
medi mi bize. Babalarımız biz uyurken 
sevmedi mi, öpmedi mi bizi. Sevgisini 
gösteremeyen erkek sevgi emaresi 

olan gülümsemeyi nasıl göstersin?
Gülmenin yadırgandığı bir toplum 
içerisinde yaşıyoruz. 
Keşke hiç büyümeyip çocuk kalsaydık 
diyoruz hep. Çünkü çocuklar yetişkin-
lere göre daha rahattırlar. Çekinmeden 
gülerler, içlerinden gelen her şeyi pat 
diye söyleyiverirler. Nedense büyü-
dükçe içimizdeki çocuğu bastırıyoruz 
gibi geliyor. Çünkü çocuklar günde 
ortalama 300-400 kez, yetişkinler ise 
en fazla 15 kez gülümserler. Aslında en 
kolayı, en eğlencelisi ağız dolusu kah-
kaha atmak. Gülün güldürün. Gülmek 
kadar basit, maliyetsiz, bulaşıcı bir şey 
yoktur. 

Niye mi? Bakın siz gülerken içinizde 
ne fırtınalar kopuyor:
- Gülmek, beyindeki oksijeni artırıyor, 
stresten uzaklaştırıyor.

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

- Tümör ve kanser gibi vücutta savaşta 
olan hücreleri artırır.

- Stresi azaltır. Strese bağlı olan sorun-
ları ortadan kaldırır. 

- Olumlu ve pozitif düşünmenin önü-
nü açar.

Yoğun bir sezonu geride bıraktık. 
Bunun yanında insan bu koşuşturma 
içerisinde belindeki ipte kaç düğüm 
olduğunu unutuveriyor.  

En son ne zaman gülümsediniz? En 
son ne zaman merak edip belinizdeki 
ipteki düğüm sayısını saydınız? 
Sahi sizin yaş kaç?

sizin
yaş kaç?

Oytun YUMŞAK
Kurumsal Projeler Yöneticisi - Eğitmen
Akdeniz Bölge Müdürlüğü
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MARMARİS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 
FAALİYET RAPORU   

Marmaris Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde yapılan tescil ve belge işlemleri için günlük tutulan kayıtlar esas alınarak 
yapılan 2015 yılına ait istatistik çalışması sonucunda elde edilen veriler belge ve tescil sayıları, açılış ve kapanış 
sayıları, açılışların ve kapanışların meslek gruplarına göre dağılımı, ticaret sicili harcı tahsilât tutarları ve 2014 ile 
2015 yılları karşılaştırması başlıkları altında ele alınmıştır. 

A- 2015 YILI BELGE VE TESCİL SAYILARI:
2015 yılında Müdürlüğümüze tescil ve belge talebiyle başvuruda bulunan ve işlemine ait kanuni harç tutarını 
Marmaris Vergi Dairesi veya anlaşmalı bankalarımız olan Halk Bankası, Vakıflar Bankası ve Ziraat Bankası vezne-
lerinden 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 gerçek-
leşmiştir:

1- Tescil ve Belge Sayıları: 2015 yılı içerisinde Müdürlüğümüze kayıtlı işletmelerden 149 tanesi adres değişik-
liği, 47 tanesi sermaye artışı, 197 tanesi hisse devri, 48 tanesi madde tadili(şirket ana sözleşmesinde değişiklik 
yapılması), 69 tanesi unvan değişikliği, 30 tanesi tasfiyeye giriş için tescil yaptırmış, 778 kez imza tescili-terkini 
işlemi gerçekleştirilmiştir. 165 adet olağan genel kurul, 13 adet olağanüstü genel kurul tescili gerçekleşmiştir.18 
işletme sigorta acenteliği tescili yaptırmıştır. 2015 yılında Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 4498 adet 
olarak gerçekleşmiş ve Müdürlüğümüzden 5392 adet resmi evrak çıkmış olup, bunun 1364 adedi yetki 
belgesi, 1364 adedi sicil tasdiknamesi, 30 adedi ihale yazısı, 9 adedi 111.madde belgesi, 27 adedi 120.
madde belgesi olarak ve 2598 adedi ise resmi yazıdan oluşmaktadır.

B- 2015 YILI AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAYILARI:
Sorumluluk alanı Marmaris İlçesi sınırları olan Müdürlüğümüze 2015 yılında yeni kayıt olmak ve kayıt sildirmek 
için talepte bulunan işletmelere ilişkin veriler şöyle gerçekleşmiştir.

1- Kuruluşlar: 93 adet limited şirket, 7 adet anonim şirket, 151 adet şahıs işletmesi yeni kuruluşu gerçekleştiril-
miştir.2015 yılında 9 adet firma merkez nakli yaparak Müdürlüğümüze kayıt olmuş, merkezi Müdürlüğümüzde 
olan 23 adet firma ile merkezi Müdürlüğümüz dışında olan 45 adet firma şube açılışı yapmışlardır. 151 adet şahıs 
işletmesinin 30 adedi tekne/yat işletmesi olduğundan oda kaydını Deniz Ticaret Odası’ na, kalan 121 adet şahıs 
işletmesi ise Odamıza kaydını yaptırmıştır. Merkez nakli ile gelen 9 adet firmanın 9’ u da limited şirket olup, top-
lamda açılan 68 adet şubenin 37 adedi anonim şirket şubesi, 31 adedi limited şirket şubesi olarak tescil edilmiş-
tir. Buna göre Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen toplam yeni kayıt sayısı 328 olmuştur.

2- Kapanışlar: 2015 yılı çalışma döneminde 164 adet şahıs işletmesi kapanmış olup, bunların 80 adedi Marma-
ris Vergi Dairesi’ nden mükellefiyet kaydını sildirmiş ancak Müdürlüğümüzden ticaret sicili kaydını sildirmemiş 
şahıs işletmelerinin vergi dairesinden öğrenilmek suretiyle kaydının silinmesi işlemidir. Şube olarak tescil edilmiş 
işletmelerin ise 45 adedi kapatılmıştır. 49 işletme tasfiye sürecini tamamlayarak veya feshedilerek, 9 işletme ise 
merkezini başka bir sicil müdürlüğüne taşıyarak ticaret sicilinden feshedilmiştir. Böylece toplam kapanış sayısı 
267 olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Sicil Müdürlüğü

Fırat Kaynak ÜNLÜ

Marmaris Ticaret Sicili Müdürü

Deniz TETİK

Marmaris Ticaret Sicili Mdr. Yrd.
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C- MESLEK GRUPLARINA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞLARIN DAĞILIMI:
Burada belirtilmesi gereken önemli husus, Müdürlüğümüze kayıt yaptıran veya Müdürlüğümüzden kaydını 
sildiren, Deniz Ticaret Odası’ na bağlı işletmelerin 12.meslek grubuna olduğudur. Bu sebeple Odamız ile Müdür-
lüğümüzün bu meslek gruplarındaki verilerinde farklılık oluşmaktadır. Odamız verileri ile farklılığa sebep olan 
bir diğer unsur ise kayıt canlandırma olarak nitelendirdiğimiz, ticaret sicili kaydı devam eden ancak aidat borçları 
sebebiyle oda kaydı silinmiş olan üyelerimizin yeniden odaya kayıt edilmesi işlemidir. Bu tip işlemler Odamıza 
yeni kayıt olmakla birlikte ticaret sicili açısından yeni kayıt işlemi olarak değerlendirilmemektedir.2015 yılı içeri-
sinde bu şekilde kayıt canlandırma işlemine tabi tutulan işletme sayısı 3 adet olarak gerçekleşmiştir.
1- 2015 Yılında Yeni Kayıtların Meslek Gruplarına Göre Dağılım:
Odamız verilerine göre 2015 yılı yeni kayıt sayısı 301 adet olup, bu Sayının 3 adedi kayıt canlandırma işlemin-
den kaynaklanmaktadır. Ticaret sicili verilerine göre ise 2015 yılı yeni kayıt sayısı 328 adet olup, bunun 30 adedi 
Müdürlüğümüzden ticaret sicili kaydı alarak Deniz Ticaret Odası’ na yapılan kayıtlardır.
 
 

Yeni kayıt tablosuna göre toptan-perakende gıda, market vb. işletmelerinin bulunduğu 4. meslek grubunun 
en çok yeni kayıt yaptırılan meslek grubu olduğu görülmektedir. İkinci sırada 38 adet yeni kayıtla her ne kadar 
denizcilerin bağlı bulunduğu 12.meslek grubu olsa da daha önce de belirtildiği üzere bu gruptaki yeni kayıtların 
30 adedi tekne/yat işletmesi olduğundan oda kaydını Deniz Ticaret Odası’ na, ticaret sicili olarak Müdürlüğü-
müze kaydını yaptırmış işletmelerdir, bu sebeple Odamız açısından bu gruptaki yeni kayıt sayısı 8 adet olarak 
gerçekleşmiştir. Burada odamız açısından en çok kayıt yaptırılan 2.sektör esasen 35 adet yeni kayıtla bar-resta-
urant işletmelerinin bulunduğu 9.meslek grubu olmuştur. Bunu 34 adet yeni kayıtla tekstil grubu işletmelerinin 
bulunduğu 5.meslek grubunun izlediği görülmektedir. 

2- 2015 Yılı Kapanışların Meslek Gruplarına Göre Dağılımı:
Yukarıda bulunan terkinler tablosu incelendiğinde en çok kapanışın 38 adet kapanışla 5.meslek grubunda oldu-
ğu görülmektedir. Ardından 36 adet kapanışla 4.meslek, 30 adet kapanışla 10. meslek grupları gelmektedir.

D- 2015 YILI TİCARET SİCİLİNDEN GELİRLER:
2015 yılında Müdürlüğümüze belge ve tescil işlemi talebiyle başvuran üyelerimizin ilgili işlemlerinin bedeli 
olarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş harç tutarlarını Marmaris Vergi Dairesi veznesine veya anlaşmalı 
bankalara yatırmaları sonucu toplam 651.163, 70.TL ticaret sicili harcı ödemesi gerçekleştirilmiş olup, 6102 Sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’ nun 1532.maddesi gereği bunun %25’lik kısmı Odamıza gelir olarak aktarılmıştır. (2015 yılı 
için ticaret sicili harçları üzerinden tahmini olarak Odamıza 162.790, 90.TL gelir kazandırılmıştır.) Yine 2015 
yılı içerisinde ticaret sicili işlemleri üzerinden Odamıza 339.420.TL tutarında hizmet geliri sağlanmıştır.

2015 KAPANIŞLAR
MESLEK GRUBU
1.MESLEK GRUBU 11
2.MESLEK GRUBU 18
3.MESLEK GRUBU 8
4.MESLEK GRUBU 36
5.MESLEK GRUBU 38
6.MESLEK GRUBU 12
7.MESLEK GRUBU 10
8.MESLEK GRUBU 25
9.MESLEK GRUBU 29
10.MESLEK GRUBU 30
11.MESLEK GRUBU 20
12.MESLEK GRUBU 21
13.MESLEK GRUBU 9

TOPLAM 267

2015 YENİ KAYITLAR 
MESLEK GRUBU
1.MESLEK GRUBU 12
2.MESLEK GRUBU 28
3.MESLEK GRUBU 19
4.MESLEK GRUBU 39
5.MESLEK GRUBU 34
6.MESLEK GRUBU 20
7.MESLEK GRUBU 8
8.MESLEK GRUBU 28
9.MESLEK GRUBU 35
10.MESLEK GRUBU 28
11.MESLEK GRUBU 28
12.MESLEK GRUBU 38
13.MESLEK GRUBU 11

TOPLAM 328
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E- 2014 – 2015 KARŞILAŞTIRMALI İNCELEME:
2014 ve 2015 yılları arasındaki karşılaştırma ticaret sicili harcı tahsilâtları ve yeni kayıtlar ve terkinler açısından 
karşılaştırma olarak iki başlık altında ele alınacaktır.

1- Ticaret Sicilinden Gelirler Açısından:
2014 yılında toplam 707.277, 30.TL olarak gerçekleşen tahsilâtlar (2014 yılı için ticaret sicili harçları üzerin-
den tahmini olarak Odamıza 176.819, 30.TL gelir kazandırılmıştır.), 2015 yılında ise yaklaşık bu tutar %7, 
94 azalarak(dolayısıyla ticaret sicili harçlarından gelen gelir aynı oranda azalmıştır.) toplam 651.163, 
70.TL olarak gerçekleşmiştir.2014 yılında 357.005.TL olan ticaret sicili işlemleri üzerinden hizmet gelirleri 2015 
yılında yaklaşık %4, 93 oranında azalarak 339.420.TL olarak gerçekleşmiştir.

2- Ticaret Siciline Yeni Kayıtlar ve Ticaret Sicilinden Terkinler Açısından:
2014 yılında 442 olan ticaret siciline yeni kayıt sayısı 2015 yılında yaklaşık %25, 79 oranında düşüş göstere-
rek 328 olarak gerçekleşmiştir. Ticaret sicilinden terkinler açısından bakıldığında ise 2014 yılında 1209(Bun-
lardan 857 adet işletmenin ticaret sicili kaydı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun geçici 7.maddesi kapsa-
mında resen silinmiştir.)adet olan ticaret sicilinden terkin sayısı, 2015 yılında ise yaklaşık %77, 90 oranında 
azalış göstererek 267 adet olarak gerçekleşmiştir. 

1.MESLEK GRUBU 17 12
2.MESLEK GRUBU 43 28
3.MESLEK GRUBU 17 19
4.MESLEK GRUBU 48 39
5.MESLEK GRUBU 55 34
6.MESLEK GRUBU 30 20
7.MESLEK GRUBU 12 8
8.MESLEK GRUBU 56 28
9.MESLEK GRUBU 56 35
10.MESLEK GRUBU 35 28
11.MESLEK GRUBU 36 28
12.MESLEK GRUBU 19 38
13.MESLEK GRUBU 18 11

TOPLAM 442 328

2014 VE 2015 YILLARI YENİ KAYITLAR 
AÇISINDAN YILLIK KARŞILAŞTIRMA

1.MESLEK GRUBU 19 11
2.MESLEK GRUBU 128 18
3.MESLEK GRUBU 6 8
4.MESLEK GRUBU 275 36
5.MESLEK GRUBU 58 38
6.MESLEK GRUBU 25 12
7.MESLEK GRUBU 26 10
8.MESLEK GRUBU 133 25
9.MESLEK GRUBU 228 29
10.MESLEK GRUBU 197 30
11.MESLEK GRUBU 30 20
12.MESLEK GRUBU 28 21
13.MESLEK GRUBU 56 9

TOPLAM 1209 267

2014 VE 2015 YILLARI TERKİNLER 
AÇISINDAN YILLIK KARŞILAŞTIRMA

Ticaret Sicil Müdürlüğü
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Rota Tarih

Rota Aktivite

Rota Gece

Rota İnanç

Rota Yeşil

Rota Gastronomi

Rota ÇocuklarRota Mavi

rotamarmaris.com



• Denizde Efelik Olmaz 2 | 2015
Marmaris’in tarihinden halkın yaşamına, gelenek göreneklerinden konuştukları şiveye kadar pek çok şeyi içer-
mektedir. Aslında yaptığım sözlü bir tarih ve kültür araştırmasıdır. Yazarımız Fatma Gebeş Çimen bu konuda çok 
sayıda kişi ile birebir görüştü, bölge üzerine yazılmış kitapları taradı. Sadece bir kişinin değil, pek çok kişinin ifa-
delerinin ortak olduğu konuları yazdı. Bazen birebir olayın tanıklarından yararlandı. Örneğin İkinci Dünya Savaşı 
yıllarını bizzat Rodos’a giderek yaşayanların ağzından dinledi O yüzden kitapta öne çıkanlar, yaşananlardır.

• Karya’dan Cumhuriyete Marmaris | 2011 ve 2015 
Marmaris Ticaret Odası 5. kültür yayını “Karya’dan Cumhuriyete Marmaris” isimli çalışma-
mız yaklaşık bir yıllık bir çalışmanın ürünüdür. Üç bölümden oluşan yayınımızın hazırlanması sürecinde Hüseyin 
Süer, Mehmet Baysal, Nuran Esin, Eylem Miray Apak, Hüseyin Engür, Mukbil Gülkokan ve editör olarak Mehmet 
Emin Berber katkı koymuştur.
Yayınımızın ilk bölümü tarihsel kronolojiyi izleyebilmek adına Karya dönemi ile başlatılmıştır. Bu bölümde Karya 
coğrafyası, yönetim anlayışı, giyimi ve estetiği yanında Karya dönemi Marmaris’i ve yöremizin kapsadığı antik 
kentlere yer verilmiştir. Bölüm literatürde Karya ile sonlandırılarak bölge hakkında araştırma yapmak isteyenlere 
özet bir kaynak sunulmuştur.
Yayınımızın ikinci bölümünde Osmanlı döneminde Marmaris ele alınmış, efe ve efe kültürü hakkında bilgi aktarıl-

mıştır. Marmaris’in cumhuriyete katkısı, Atatürk’ün Marmaris’e gelişi ve Marmaris’i Kuvay-i Milliye hareketlerindeki yeri irdelenmiştir.
Üçüncü bölümümüzde ise Muğla Üniversitesi Tarih Bölümü Yüksek Lisans Tezi olarak Selçuk Soytürk tarafından hazırlanan “Marmaris 
Şer’iyye Sicillerine Göre H. 1303-1329/M. 1885-1911 Tarihleri Arasında Marmaris’te Sosyo-Ekonomik Hayat” isimli tez çalışması yer al-
maktadır. Bu bölümde Marmaris’in 1885-1911 yılları arasındaki yönetim anlayışı, yöneticileri, kültürü ve ticari yaşamına ilişkin bilgiler yer 
almaktadır.
Hazırlanma sürecinde çalışan kişiler ilgili konularda uzman olmadıklarından yorum ve değerlendirme yapılma-
mış; daha çok derleme eser niteliğinde kalmasına özen gösterilmiştir. Marmaris ile ilgili daha fazla araştırma 
yapma istediği oluşturabilme ve Marmaris tarihi hakkında fikir verme amacıyla hazırlanan eser kaynak kitap 
olma özelliği taşımaktadır.

“Karya’dan Cumhuriyete Marmaris” isimli yayınımızın en heyecan verici yönlerinden 
birisi ise kapakta ve bölümlerde kullanılan Marmaris tarihini yansıtan resimlerdir.

• Eytam İdaresi – Sandıkları ve Marmaris Uygulamaları (1885-1911) | 2015
Bu değerli çalışmamızla da, Marmarisimizin yüzyıllardır yaşattığı kültür birikimini, 
ekonomik yapısını irdeleyip; yaşayanlarımızın geçmişini somut bilgiler ışığında aydın-
latmaya çalıştık.

• Marmaris ve Rodos arasındaki Ticari hacmin analizi | 2015
Marmaris Ticaret Odası tarafından komşu ülke adalarına daha fazla ihracat yapılması 
amacıyla hazırlanan "Marmaris Rodos Arasındaki Ticaret Hacminin Analizi ve Yol Harita-
sı" projesi tamamlanarak kitap haline getirildi.

• Marmaris’i Yazarak Yaşıyanlar | 2015
Marmaris ve çevresinde yaşayan yazarlar ve şairleri okuyucularıyla buluşturmak adına Ajans 
Dora tarafından girişimde bulunulan ve Marmaris Ticaret Odası desteği bastırılan; ‘’ Marma-
ris’i Yazarak Yaşayanlar’’ kitapçığı

• Marmaris Apiterapi 2015 Uluslararası Arı Ürünleri Sempozyumu Kitapçığı
Konularında uzman, ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katılımı ile apiterapinin tam an-
lamıyla uygulayıcı “tıp hekimleri” ile “üretici” arıcı dostlarımızın buluşması sağlandığı önemli 
paylaşımların gerçekleşeceğini düşündüğümüz sempozyumumuz da ana konu olarak iki tema üzerinde durulması 
planlanmıştır;  Üretim teknolojisi: arı ürünleri ve apiquality; İnsan sağlığı açısından apiterapide arı ürünleri kullanımı. 
Bu konular hakkında uzmanlar tarafından sunulan bildiri ve poster özetleri kitapçıkta bir 
arada toplanmıştır.

• Marmaris Bal Evi 1 . Gastronomi ve Kültür Şenliği Kitapçığı | 2015
Marmaris tarihinin, kültürünün, değerlerinin ve lezzetlerinin yer aldığı Türkçe, İngilizce ve Rusça kitapçıklar hazır-
landı.

• MTO Günlük Dergisi ve İmece Bülten | 2015
Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgi-
lerin ve bölgemizin kültürünü, folklorunu ve değerlerini içeren yazıların yer aldığı İmece dergisi her iki ayda bir 
yayımlanır. Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu ve Günlük Dergisi her yıl yayımlanır ve hedef kitlelerimi-
ze ulaştırılır.

2015 MTO Yayınları

Marmarisimizin tarihini, kültürünü ve birikimlerini sizlere aktarmak için yürüttüğümüz proje ve yayınlarımızı 
sizlere gelecekte de sunmaya devam edeceğiz. 

Marmaris Ticaret Odası 

MTO Yayınları

126 www.mto.org.tr



Her Yöneticinin Okuması ve 
kütüphanesinde olması gereken kitaplar
1. Strateji Sanatı | Avinash K Dixit – Barry J. Nalebuff
Strateji Sanatı'nın yazarları, ekonomi profesörü Avinash K. Dixit ve iş yönetimi profesörü Barry J. Na-
lebuff, kuram ile stratejiyi bir araya getirip sizlere yaşamın her anında kullanabileceğiniz çözümleme 
teknikleri öneriyorlar. Oyun kuramı tekniklerini öğrenince: Günlük yaşamınızdaki sıradan durumlardan 
işinizdeki en çetin mücadelelere, küçük büyük her olaya bambaşka bir gözle bakacaksınız. Oyunları ve 
kurallarını apaçık göreceksiniz. Doğrudan hedefe götüren başarılı kararlar alabileceksiniz. 

2. Verimlilik için Yenilikçi Toplantı yönetimi | Al Pittampalli | HÜMANİST 
KİTAP YAYINCILIK 
Geçen gün rastladığım biri bana ne işle uğraştığımı sordu. Gerçekten günümün çoğunu nasıl geçirdiğimi bilmek istiyordu 
ve ben de açık davrandım: “Benim işim toplantılara katılmak; hem de kötü toplantılara.”

Bu duruma nasıl geldiğimizi bilemiyorum. Her gün olmasına izin verdiğimiz, birbiri ardına düzenle-
nen ve şirketlerimizi sessizce kemiren sıradan toplantılar... Giderek alıştığımız uzun, sıkıcı ve açık bir 
amacı bulunmayan toplantılar ve belki de daha iyi alternatiflerin geri planda solup gittiği şüphesi...
Bir anlık da olsa uykumuzdan uyanıp dikkatle bakarsak göreceğiz ki, inkâr edemeyeceğimiz iki 
unsur söz konusu:

1. Çok fazla toplantı yapıyoruz.
2. Çok fazla verimsiz toplantı yapıyoruz.

Basit bir taktik değişikliği ile sıradan toplantılar yok edilebilirse, projelerin hazırlandığı, kararların 
alındığı ve görevlerin yerine getirildiği yolu açabiliriz. Eğer istersek, toplantıları tekrar tanımlayabi-
lir ve ana işlerimiz olan yaratma ve koordinasyona geri dönebiliriz. Fakat bu kararı biz vermeliyiz. 
Bu, tamamen ve sadece bize bağlıdır.

Şimdi bu manifestoyla ayağa kalkıp gerçeklerle yüzleşme zamanı!

3. Matsushita  Liderliği | John P. Kotter
Konosuke Matsushita tüm zamanların en esinlendirici kişiliklerinden birisidir. Henüz dört yaşın-
dayken yoksullukla tanıştıktan sonra, aile üyelerinin birbiri ardı sıra ölümlerini, dokuz yaşında on 
altı saat çalışmasını gerektiren çıraklık dönemini, parası ve bağlantısı olmadan iş kurmanın getir-
diği başa çıkılması güç zorlukları, tek oğlunun ölümünü, Büyük Bunalım'ı, İkinci Dünya Savaşı'nın 
dehşetini ve daha bir sürü zorluğu yaşamıştır. John P. Kotter, büyüleyici ve öğretici bir dille kale-
me aldığı bu kitapta, Matsushia'nın, Panasonic ve Quasar markalarını da yaratan imparatorluğu-
nu kurmasını sağlayan kişisel felsefesini ve liderlik tekniğini; kişisel trajedileri ile sürekli değişim 
içindeki hedeflerini, risk almaya istekli oluşunu, ömür boyu öğrenme arzusunu ve önüne çıkan 
zorlukları, destansı bir işadamı ve iş lideri olmasının dayanaklarına dönüştürdüğünü göstermiştir.

4. Kulağına Küpe | Kürsat Tuncel
Yalnızca kendimizi değiştirmemiz gerektiğine inanırsak, bizi başarılı kılacak eylemleri uygula-
ma cesaretini bulabiliriz. 
Kulağına Küpe kitabımda yeralan satış ve başarı üzerine denemeler, kişisel değişiminizi ger-
çekleştirebilmeniz için sizi cesaretlendirmeyi amaçlıyor.
Kitabın mizanpajı alışık olduğunuz tarzdan biraz farklı. Başlıklar belirli bir sistematikle birbirini 
izlemediği gibi aynı sayfada bambaşka bir konuya geçiş yapıldığını da görebilirsiniz.
Kulağına Küpe'nin yazımı iki yıldan fazla sürdü, zira çok farklı konulardaki kısa-uzun yazıları 
içeriyor. Kitabı okurken samimiyetimi algılayacağınıza inanıyorum.
Hem satış gibi çok değerli bir mesleğin doğası hakkında, hem de iş hayatında nasıl başarılı 
olunabileceği gibi herkesin ilgi alanına girebilecek, önemli bir konuda sizleri düşündürebil-
meyi ve katkı sağlamayı umuyorum.
"Kendi hayatının kontrolünü elinde tutamayan hiç kimsenin mutlu, başarılı ve tatmin olmuş 
hissetmesi mümkün değildir."

Kütüphane
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TAKIM OLMAK
Takım Ruhu ve Takım Çalışması

Birlikte daha başarılı bir gelecek için el ele!

Bir araya gelmek bir 
başlangıçtır, beraberliği 
sürdürmek bir ilerlemedir, 
beraber çalışmak ise başarıdır.

Henry Ford

Takım Ruhu
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TAKIM OLMAK
Takım Ruhu ve Takım Çalışması
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Basından Haberler
Basından Haberler
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Basından Haberler
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Üyelerimiz İçin
İnternetten Borç Sorgulama

Ve Ödeme Sistemi Başlamıştır
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