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Tüccar, milletin emeği ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken bir adamdır.

MARMARİS TİCARET ODASININ SÜRELİ BÜLTENİDİR
2 AYDA BİR YAYINLANIR

MARMARİS

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 Evi'nde gerçekleştirildi.

Marmaris Ticaret Odası (MTO), İlçemizin, ülkemizin hatta dünya tarihine 
ışık tutan etkinliklerin gerçekleşmesinde bir ilke daha öncülük yaptı.

Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Ahmet Şerif İzgören, 
"NEDEN" isimli sunumuyla Marmaris’ te Grand 
yazıcı Mares otelde liseli öğrencilerle buluştu. 

MTO Kültür Yayınları kervanına son olarak 
eklenen Fatma Gebeş Çimen’in “Denizde 
Efelik Olmaz-2” adlı kitabı, Marmaris’in de 

Çanakkale kahramanları arasında yer aldığını, 
ilçeden binbir güçlükle taşınan mayınların 
Zafer’de pay sahibi olduğunu ortaya çıkardı

Sunay Akın'ın anlatımıyla Çanakkale

MTO Akredite Oda Sertifikası aldı TOBB'dan meclis üyelerine eğitim

Rota Marmaris projesiMTO GEKA'dan % 100 destek aldı

 "Denizde Efelik Olmaz - Marmaris " kitabı

Ahmet Şerif İzgören Marmaris'te gençlerle buluştu
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 Değerli Üyelerimiz,

 Sizleri şahsım ve MTO yönetim kurulum adına 
saygıyla selamlıyorum.
Yeni yapılan genel seçiminde ülkemize hayırlar getirmesini 
dilerim. Sandıktan çıkan sonuç ülke gelişimi ve ekonomik 
verilerden dolayı ortak akıl ve uzlaşma zamanıdır sonucunu 
çıkarmıştır.Halkın oyunun %95 oranında mecliste temsil 
edilecek olması ve meclisimizdeki kadın milletvekili 
oranının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyeye ulaşması 
demokrasinin geldiği nokta açısından sevindiricidir.
 Bu yıl Çanakkale zaferimizin 100.yılıdır
Çanakkale; Milli mücadele ruhunun ve kadrosunun 
doğduğu yerdir.Çanakkale Türk milletinin dirilişidir, Türkiye 
Cumhuriyetinin önsözüdür.
 Şimdi,şehitlerimize layık birer evlatmıyız? 
Kendi kendimize sormalıyız.Biz onların sayesinde bugün 
buradayız. Bu bilinci yaşattığımız ve yaşadığımız sürece 
varlığımız ilelebet devam edecek. Başta  ATATÜRK olmak 
üzere hepsini rahmetle anıyoruz.
Değerli üyelerimiz TOBB’un ekonomik verilerinden dünya ve 
ülke ekonomimizin verilerini sizlerle paylaşmak isterim.
Öncelikle dünya geneline bakmanın önemli olduğunu 
düşünüyorum.
2015 küresel ekonomide sürprizlerle dolu bir yıl olacak.
ABD,Avrupa,Rusya ve Çin ekonomileri dalgalı bir seyir 
izliyor; ancak özellikle Avrupa ekonomilerinde canlanma 
devam ederse Türkiye olumlu etkilenecek.
2015 öncesinde gelişen ekonomiler hızlı büyürken gelişmiş 
ekonomiler yavaş gitmekteydi.
Bu yılsa Hindistan hariç tüm gelişen ekonomilerin 
yavaşlamakta olduğunu görüyoruz.
Dünya üretiminin %85 ini yapan 20 büyük ekonomi 2014 
yılında %3,4 büyümüştü.Bu yıl bu oranın gerilemesi söz 
konusu.
Gelişen ülkelerse geçen sene ortalama %4,5 büyümüştü,bu 
seneki beklenti %4 civarında.
Petrol fiyatlarının son dönemde artmasıyla Rusya 
ekonomisindeki daralma sınırlandı.Yinede bu yıl için 
küçülme yaşayacaklar.,
Özetle dünyada bir toparlanma var ama yetersiz.Hepimiz 
için söylüyorum!Sürprizlere hazır olup,risklerden uzak 
durmakta fayda var.
Ülkemize baktığımızda bizim dünya genelinden 2 kat daha 
tedbirli ve dikkatli olmamız gerektiğini görüyoruz.
Zira dünyadaki belli başlı jeopolitik risklerin tamamı, bizim 
çevremizdeki coğrafyada yaşanıyor.
Düşen petrol fiyatları dış ticaret açığımızı olumlu etkilerken 
ihracat, turizm,yatırım ve uluslararası müteahhitlik işlerimiz 
kısıtlıyor.
Öncü göstergelerin çoğu,büyümede zayıf bir görünüme 
işaret ediyor.
İç piyasada hem işler durgun,hemde tahsilatta özelliklede 
çeklerde giderek artan ölçüde sıkıntılar yaşıyoruz.
Bu sıkıntıları aşmak için büyüme temposunu mutlaka 
arttırmalıyız.
Yılın ikinci yarısında,hem seçim döneminin geride kalması 
hemde Avrupa’nın canlanmasıyla iç piyasa ve ihracatın daha 
olumlu seyretmesini ve büyümenin hızlanmasını umuyoruz.
Özetle 2015 düşe kalka yol alacağımız bir yıl olacak.

Değerli üyelerimiz,
MTO olarak çalışmalarımıza bakacak olursak da,sizlere 
gerekli zamanlarda bu yıl dünya ve ülkemizde yaşanabilecek 
sıkıntıları sürekli aktardık.
Muğla Üniversitesi İktisat Bölümü Akademisyeni ve 
Odamızın akademik danışmanı Prof. Dr. Mehmet Marangoz 
tarafından hazırlananÜye bilgilendirmelerini sürekli aylık 
veriler ışığında sizlere sunduk.

Değerli Üyelerimiz
Sizlere daha iyi şartlarda hizmet sunmak ve sizlerin 
memnuniyetini sağlamak amacıyla gerçekleştirmiş 
olduğumuz hizmetlerimiz şöyledir;

EKONOMİK HAREKETLİLİK YARATMAK 
İÇİN PROJELERİMİZ
•YURTİÇİ KARGO-MNG KARGO İNİRİMLERİ- %30 oranında 
indirim sağlanmıştır. Bu hizmetimizden 777 üyemiz 
faydalanmıştır.
• KADINLARA BANKALARDAN MİKRO KREDİ- 2 kadın 
girişimcimize kredi sağlanmıştır.
• MTO İNDİRİM KLUP- 145 Üyemiz faydalanmıştır.
• VİZE OFİSİ: Nisan 2014’te açılan ofisimizden bu tarihe 
kadar 1600 kişi faydalanmıştır.
• KOSGEB: Odamızın KOSGEB verileri her yıl faaliyet 
raporumuzda sizlere sunulmaktadır. 2015 yılı ilk 4 ay verilere 
göre 31 Üyemiz KOSGEB’ten faydalandırılmıştır. Bu 4 ay 
içerisinde 368.930 TL hibe; 280.000 TL geri ödemeli kredi 

sağlanmıştır. Odamız KOSGEB Sinerji Odağı Temsilcisi İlker 
GÖKAY, her türlü bilgi desteğini üyelerimize sağlamaktadır.

ÜYELERİN POTANSİYEL GİRİŞİMİCİLİK KONULARI 
İÇEREN PİLOT PROJELER İLE YÖNLENDİRİLMESİ-
BİLGİLENDİRİLMESİ
• MUĞLA ÜNİV İLE BAL VE YEREL OTLARDAN KOZMETİK 
ÜRÜN POTANSİYELİ BELİRLENMESİ
• BALLI VE YEREL ÜRÜNLERDEN LOKUM ÜRETİLMESİ VE 
TANITIMI
• ÇAM KOLONYASI HAZIRLANMASI VE TANITIMI
• YÖREMİZDE ORGANİK TARIM VE ORGANİK PAZAR 
HAZIRLIĞI İÇİN LOBİ ÇALIŞMALARI
• İZGÖREN SEMİNERİ
• ÜYE EĞİTİMLERİMİZ

E-ODA YOLUNDA ÇALIŞMALAR
• MERSİS UYGULAMASI, üyelerimizin MERSİS kullanımında 
sıkıntı yaşamamaları amacıyla 22 Mayıs 2014 tarihinde 
Odamızda eğitim gerçekleştirilmiştir.
• M-FILES; Odamızda üyelerimize ait evraklar dahil olmak 
üzere tüm dosyalarımız M-FILES sistemi ile dijital arşive 
kaydedilmiştir. Artık tüm evraklara ulaşım 15 sn içinde 
gerçekleşmektedir.
• AKTİF WEB SAYFASI; odamız web sayfası yenilenerek 
birçok hizmeti Odamıza gelmeden edinmenize elverişli hale 
getirilmiştir.

ÜYELERİMİZE GÜNCEL KONULARDA 
BİLGİLENDİRMELER
• 6552 SAYILI YASA KAPSAMINDA, SOSYAL GÜVENLİK VE 
VERGİ ALANINDA GETİRİLEN YENİLİKLER VE AVANTAJLAR
• 2. MUİF – İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM FUARI
• KUYUMCULUK EĞİTİMİ-HRDANTWERP İLE 50 ÜYEMİZİN 
ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN SERTİFİKALARA 
KAVUŞMASI

ULUSLARARASI LOBİ
• BURGAS TİCARET VE SANAYİ ODASI KARDEŞ ODA; 
Odamız üyelerimize faydalı olacağına ve iş kapasitesi 
yaratacağına inandığı bölgelerin Odaları ile iletişime devam 
etmektedir. Bu amaçla Burgas TSO ile kardeş oda olan 
Odamızın, bu projesine ilişkin raporuna web sayfamızdan 
ulaşabilirsiniz.
• KALIMOLA: Odamız çabalarıyla 5 Muğla Ticaret ve Ticaret-
Sanayi Odaların Proje birimleri Marmaris’te toplanmış ve 3 
adet toplantı yaparak KALIMOLA projesini hazırlamıştır. Tüm 
Odaların Yönetim Kurullarınca onaylanan proje kapsamında 
Oniki Adalar ile öncelikli sosyal ve kültürel olmak üzere 
ticari işbirliklerinin yolunu açmak hedeflenmektedir.Bu 
kapsamda yazışmalar yapılmıştır. Odamız, Projenin öncülü 
olarak GEKA’ya Rodos ile ticari ilişkilerin kapasitesinin 
analizini ve yol haritasının hazırlanmasını içeren bir DFD 
hazırlamış ve projeyi uygulamıştır. İlgililerle ticari ağ 
oluşturacak ilişkilerin temelini atmıştır.
• MARMARİS VE RODOS ARASINDA İHRACAT KAPASİTESİ 
ANALİZİ: Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından %100 hibe 
alan “Marmaris ve Rodos Arasındaki Ticaret Hacminin Analizi 
ve Yol Haritası” Projemiz kapsamında, Rodos ile Marmaris 
arasında ticaret kapasitesine sahip ürünler belirlenmiş, 
Rodos’taki kanaat önderleri ile görüşülmüş, Rodos’a ihracat 
yapabilecek 112 üyemiz ile yüz yüze görüşülerek bilgileri 
alınmış ve bu bilgiler Yunanca ’ya çevrilmiştir. Üyelerimize 
Dış Ticaret Eğitimi verilmiş, bu eğitimde pilot uygulama 
Rodos seçilmiştir.Poje kitapçıklarına web sayfamızdan ve 
Odamızdan ulaşabilirsiniz.

ULUSAL LOBİ
• ARTVİN TİCARET VE SANAYİ ODASI KARDEŞ ODA
• MUĞLA ODALARI TOPLANTILARI- TURİZM ODAKLI – 
BÜYÜK ŞEHİR İLE İLGİLİ TOPLANTILAR VE BUNLARIN 
TOBB’A İLETİLMESİ
• MUĞLA ODALARI ORTAK AKREDİTASYON KURULU 
KURULMASI
• SKYLİFE DERGİSİNDE MARMARİS TANITIMI
• ULUSAL KANALLARDA MARMARİS TANITIMI İÇİN 
PROGRAMLAR

YAYINLARIMIZ
• MARMARİS YAZARLARI
• 100 YILDA 100 KADIN
• KARYADAN CUMHURİYETE MARMARİS
• DENİZDE EFELİK OLMAZ
• GASTONOMİ VE KÜLTÜR ŞENLİĞİ KİTAPÇIĞI
• EYTAM SANDIKLARI
• ROTA MARMARİS

ODAMIZDA İÇ İLETİŞİM FAALİYETLERİ
• AYDA BİR PERSONEL TOPLANTILARI: 
Arkadaşım Sen Anlat Toplantıları- personel 
görüşlerini rahatlıkla üst yönetime 
aktarabilmektedir
• KOMİTE TOPLANTILARI- 2014 yılında 
komitelerden yönetime giden 12 görüşten 10 
tanesi yönetim kurulunda görüşülmüş ve 
karara bağlanmıştır. Komitelerimiz aktif bir 
şekilde çalışmaktadır.
• KOMİTELER TÜM PERSONELE 
PAYLAŞTIRILMIŞTIR; böylece her komite ilgili 
personele görüşlerini aktarabilmektedir.
• 2014 yılında birimlerimiz ve üyelerimiz 
arasında personel-üye iletişim toplantıları 
adı altında iletişim toplantıları gerçekleşmiş; 
bunların sonucunda ise 2 eğitim aksiyon kararı 

çıkmış ve uygulanmıştır.

AKREDİTASYON SİSTEMİNİN KURULMASI: Sistemin 
amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız 
arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda Sistemimizin 
iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin 
artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, Oda 
Sistemlerinin birbirine yakınlaşmanın sağlanması suretiyle 
Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun sağlanmasıdır.
Marmaris Ticaret Odası 10. Dönem Odalar arasında yer 
almakta olup Aralık ayı içinde Akreditasyon Standardı 
Denetimine tabii tutmuş ve B kategorisinde akredite oda 
olmuştur.

Değerli üyelerimiz
Dikkat ederseniz herkes turizm çeşitlenmesi diyor, 
markalaşma diyor tek proje üretip hayata geçiren biz olduk 
ve olacağız. Turizmin çeşitlendirilmesi ile ilgili yapılan 
çalışmalarımızın son durumlarını sizlere aktaracağım.

AMOS ANTİK KENTİ: Amos Antik Kenti’nin yüzey 
araştırması ve kazı çalışmaları için Selçuk Üniversitesi 
akademisyen ve arkeologlarından Knidos Kazısında çalışmış 
olan Doç. Dr. Ertekin Doksanaltı ve ekibi ile görüşmelerimizi 
başlattık. Bir aksilik olmaması durumunda çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.

HEMİTHEA: İçmeler ‘de bulunan şifalı suyun kaynağından 
alınarak alternatif turizm amaçlı kullandırılması için 
başlattığımız Projemizde İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 
üniversitemiz ile olumlu çalışmalar yürütmekteyiz.

KAMERİYE KİLİSESİ: Restorasyon işlemlerinin yürütülmesi 
için Muğla Büyük Şehir Belediyesine sunulan ve Belediyemiz 
tarafından kabul edilip yürütülen çalışmalar için gerekli 
olan tahsis konusunda sıkıntılar olsa da yetkili kurumların 
bu konu üzerinde ciddi çalışmaları devam etmektedir.
Türkiye’nin gündemine girişimciliği sokmak için 
kurduğumuz Kadın ve genç girişimcilerimizde küçükde olsa 
gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Girişimci olmak isteyen 
yeni nesille başarılı girişimcileri bir araya getirip çalışmalar 
üretmek için çaba göstermekteyiz.
Kadın girişimcilerimiz Muğla da yüzyılda yüz kadın taraması 
yaparak Marmarisimiz’de de geçmiş ve bugün kadın 
girişimcilerimizi öne çıkarmıştır.
Odamız sosyal sorumluluk ve kültür mirasına sahip çıkmak 
amacıyla çalışmalarında da öncü olmaya devam etmektedir.
Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Ahmet Şerif İzgören, 
Marmaris’ te liseli öğrencilerle buluştu. “NEDEN" isimli 
sunumuyla 650 lise öğrencileri ile bir araya gelen İzgören, 
hedef, kariyer, başarı, emek, liderlik, üretmek-tüketmek, 
alışkanlıklar başlıklı konularda öğrencilerle deneyimlerini 
paylaştı.
Marmaris Ticaret Odası, 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, 
Marmaris’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 öncesinde de Çanakkale 
Zaferi'nin 100. Yıldönümü dolayısıyla yine MTO tarafından 
organize edilen 850 kişinin katıldığı“Sunay Akın’ın 
Anlatımıyla Çanakkale” adlı gösterisi gerçekleşti
Bölgemizin 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. Şenlikte Acente 
yetkilileri, rehberler ve Muğla ve Marmaris protokolü 
ağırlandı.
 
 Değerli Üyelerimiz,
 Sizlerin refahı ve memnuniyeti için yürüttüğümüz 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. Sizlerden gelen talep ve 
önerilerin bizler için değerli bir kaynak olduğunu lütfen 
unutmayınız.
 Sizlere hayırlı bir yıl ve turizm sezonu dileriz.

   Mehmet BAYSAL 
   Yönetim Kurulu Başkanı

SAHİBİ
T.C. 

MARMARİS TİCARET ODASI
adına imtiyaz sahibi

Mehmet BAYSAL

SORUMLU MÜDÜR
Serhan DİNÇER

GENEL SEKRETER
Taşkın BAYKARA

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
Cevriye Yamaç GÜNEŞTUTAR

YAYIN KURULU
Metin TOTOĞLU

Hakan ÖNER 
Serhan DİNÇER

Marmaris Ticaret Odası
Merkez Mah. 350. Sok. No: 5

48700 Armutalan / MARMARİS
Tel: 0252 417 43 73 - 417 04 69

Fax: 0252 417 04 83
e-mail: mto@mto.org.tr

www.mto.org.tr

GRAFİK TASARIM
ÇAĞDAŞ MARMARİS

cagdasgrafik@gmail.com

BASKI
Çağdaş Marmaris Gazetecilik, Matbaacılık,

Reklamcılık, Tic. Ltd. Şti.
Tepe Mah. 33. Sok. 24/4-5 MARMARİS

Tel: 0252 412 04 40 
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www.cagdasmarmaris.net

KÜNYE
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OCAK

MTO, yeni projesi ile GEKA’dan %100 destek aldı

"Kaliteden ödün yok"

Muğla ili 1/25.000 lik planları 
hakkında sunum yapıldı

Odamız Genç Girişimciler 
Kurulu Piyasa Analizindeler

Akredite Oda Sertifikasını aldık

Marmaris Ticaret Odası, Rodos ve Marmaris arasında ticari 
kapasiteyi artırmayı hedefleyen, dış ticaret eğitimlerini ve dış 
ticaret yapabilme becerisine sahip üyelerinin analizini içeren bir 
araştırma projesiyle GEKA’dan %100 destek almaya hak kazandı 
ve protokol GEKA Genel Sekreter Süleyman Alata ve MTO Genel 
Sekreteri Taşkın Baykara tarafından imzaladı. 

GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata; projeden çok memnun 
kaldıklarını, GEKA’nında Yunanistan il işbirliği amaçlı proje 
fikrini 2015 için planladıklarını belirttiler. GEKA bölgesinde bir ilk 
olan projemizin diğer kurum ve kuruluşlara örnek, GEKA içinse 
araştırmalarına kaynak olacağını vurguladılar.

Projemiz kapsamında Rodos’a uzmanlar tarafından araştırma ve 
çalışma ziyaretlerinde bulunulacak ve GEKA’dan da uzmanlar 
katılacak, Marmaris’te ihracat hacmine ve kapasitesine sahip 
firmalar ve sektörler analiz edilecek, bu firmalara dış ticaret 

eğitimleri verilecek. Tüm bunları içeren envanter kitapçığı ve 
fizibilite raporları hazırlanacak. 3 ay sürecek olan projemizin 
araştırma raporlarına web sayfamızdan da ulaşılabilecek.

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 
Bakanı Fikri Işık’ın da katılımıyla düzenlenen törenle sertifikalarını 
aldı.

Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet BAYSAL, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Mutlu AYHAN, 
Meclis Başkan yardımcısı Ali ÖZENOĞLU, Genel Sekreter Taşkın 
BAYKARA, Akreditasyon 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 Borsalar Birliğinde düzenlenen tören ile Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet BAYSAL Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri IŞIK’ın elinden aldı. Böylelikle Marmaris Ticaret Odası 
kalitesini bir kez daha tescil ettirmiş oldu.

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 odamız genç girişimciler tarafından ziyaret edildi.
Tüm Türkiye’de ki yöresel ürünleri toplayan Mersin 
merkezli firma bu ürünleri paketleyerek Muğla ve 
çevresinde ki marketlere göndermektedir. Kış çayından 
Türk kahvesine, buğdaydan kekiğe kadar bir çok ürünü 
bulmak mümkün.
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Muğla Odaları Ortak Toplantısı Milas'ta yapıldı

Genç Girişimciler Çalışmaları Başlattı

"Muğla’nın İmarında Nereye Ne 
Yapılacağına Biz Karar Verelim"

            Muğla Ticaret ve Sanayi, 
Ticaret, Deniz Ticaret Odaları 
ile Muğla Borsası’nın ortak 
toplantısı Milas’ta yapıldı. 
Milas Ticaret ve Sanayi Odası 
(MİTSO)’nun ev sahipliğinde 
yapılan toplantıda oda ve borsa 
yöneticileri Muğla’nın 1 / 25 bin 
ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda 
yapılacak değişikliklere ilişkin 
odaların da görüşlerinin 
alınmasını talep ettiler. Bu 
konuda Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanlığının Muğla 
odalarının bilgilendirmesini 
isteyen odalar, “Muğla’da 
nasıl bir çevre istediğimize de, 

nasıl bir sanayi istediğimize 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 toplantısı MİTSO toplantı 
salonunda yapıldı. MTO adına 
yön.kur.bşk Mehmet BAYSAL 
yön.kur.bşk.yrd S.Mutlu 
AYHAN Meclis bsk.yrd Ali 
ÖZENOĞLU VE Genel sekreter 
yrd.Mehmet ERGÜCÜ katıldı.

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 belirlenmişti. Seçimin 
ardından ilk toplantılarını 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 Ticaret 
odasını temsilen Genç Girişimciler Bşk Özgür DERVİŞ katıldı.
 
Koordinatör Oda olan MUTSO çatısı altında buluşan komitenin 
toplantısının 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 görevlere 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 Muğlalılar için neler yapabilir, ne yarar sağlayabiliriz?” 
sözlerine yer veren Başkan 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 gündemi açan Başkan Yusuf Erol, 
önceden belirlenen gündem maddeleri hakkında komite üyelerinin 
fikirlerini aldı. Aktif katılım ile gerçekleştirilen toplantıda ön 
plana çıkan gündem maddesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
bünyesinde bir proje yarışmasının düzenlenmesi oldu. Komite bu 

kapsamda gerekli araştırmanın yapılması ve çalışmaların bir an 
önce başlatılması kararını aldı. Toplantı gündem maddelerinin 
görüşülmesi ve karara bağlanmasının ardından iyi dilek ve 
temennilerle sona erdi.

Güney Ege 
Kalkınma 
Ajansına, 
Teknik 
Destek 
kapsamında 
yapmış 
olduğunuz 
karşılıksız 
eğitim desteği 
GEKA tarafından onaylandı.
Onaylanan projenin imza 
törenine Genel Sekreter 
Taşkın BAYKARA  ve 
Eğitim Proje Danıoşmanlık 
birim sorumlusu Eylem 
Miray APAK katıldılar.

Kazanılan bu yeni proje ile 
Odamız eğitimlere ayrılan 
bütçe payını Güney Ege 
Kalkınma Ajansından hak 
kazandığı Teknik Destek 
ile destekleyerek, eğitim 
bütcesinden harcama oranını 
azaltmış ve katkı sağlamıştır.

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.

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

OCAK
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MTO Çam balının markalaşması için bir adım daha attı

Marmaris İçin Turizm 
Değerlendirme Toplantısı

MTO Personeline teşekkür plaketi

Marmaris Ticaret Odası Marmaris’in, Marmaris çam balının 
markalaşması adına yeni bir adım daha attı. Türkiye’nin önemli 
bölgelerinden olan Marmaris ve köylerinden elde edilen organik 
ürünleriyle, (keçi boynuzu, yer fıstığı, badem vs…) Marmaris çam 
balı harmanlanıp,
1)BAYIR KÖYÜ HARNUP PEKMEZLİ&ÇAM BALLI LOKUM
2)TURGUT KÖYÜ YER FISTIKLI&ÇAM BALLI LOKUM
3)SELİMİYE KÖYÜ BADEMLİ&ÇAM BALLI LOKUM
4)MARMARİS ÇAM BALLI LOKUM olmak üzere, tüm yöresel 
doğallığı ile lokumlarımız hazırlanmıştır.  Geleneksellikten asla 
uzaklaşmadan oluşturulan harmanları, farklı tatlarla sunuyoruz.

Örnek numunelerimiz tadım ve bilinirlik 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; Marmaris Çam balının markalaşmasına 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.

Sayın Kaymakamımızın başkanlık ettiği 
"2014 yılı değerlendirme ve 2015 yılı 
beklentileri" toplantısı Belediye, odalar, 
kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin 
katılımı ile Marmaris polis evinde 
gerçekleşti.
Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet BAYSAL, Sürdürülebilir turizm 
için alternatif turizm kaynaklarına ihtiyaç 
duyulduğuna dikkat çekti ve bu yönde 
halen çalışmaları devam eden HEMİTEA 

projesi, AMOS projesi ve ROTA MARMARİS 
projesinin de bir ayağını oluşturan 
"Marmaris Kültür ve Gastronomi" şenliği 
hakkında bilgi verdi.

Ayrıca sağlıklı bir planlama ve yapılacak 
yatırımların yönlendirilmesi için Bilginin 
önemine vurgu yapan Mehmet BAYSAL 
ilçemizde kurumların ortak hareket 
ederek bir veri bankası oluşturulmasının 
gerekliliğine değindi.

Meclis Başkan 
Yard. Ali 
ÖZENOĞLU, 
Yön. Kur. Başk. 
Yard. Ahmet 
Malik YAVUZ, 
Yön. Kur. 
Üyemiz Mahmut 
AKYAZICI 
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.

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 
markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir

OCAK



6

www.mto.org.tr MARMARİS TİCARET ODASININ SÜRELİ BÜLTENİDİR
2 AYDA BİR YAYINLANIR

Geçmişten Günümüze El Sanatları sergisi

Amos Antik Kenti’nde 
yüzey araştırma toplantısı

Atatürk'ün Marmaris'e gelişi
etkinliklerle kutlandı

Emlakçılar Derneğinden
MTO'ya ziyaret

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  Geleneksel El Sanatları 
sergisi ile köklerimizle bir köprü kurulduğunu ve bu köprü 
ile  turizm sektöründe, dünya ülkelerinden 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 gözetiminde 

uygulamalı çalışmalar yapmak mümkün. Serginin açılışında 
bir araya gelen Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Şükrü Ayyıldız, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, 
Marmaris 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 gerçekleştiren 
Oda Başkanları, Blue Port Yöneticisi Ayten Demir Bilgin ve 
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel bilahare Blue Port AVM  
ikinci katında bulunan, Kalimerhaba Derneği – Marmaris Kültür 
Merkezi “Aşkın Resim Hali” Karma Resim Sergisini ziyaret ettiler.

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.

Emlakcılar 
Derneği yeni 
yönetimi, 
Yönetim Kurulu 
Başkanımız 
Mehmet 
BAYSAL'ı 
ziyaret etti.

ŞUBAT
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Ahmet Şerif İzgören Marmaris’te gençlerle buluştu

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
Odamız ve İzgören Akademi işbirliğinde 25/02/2015 
Çarşamba günü gerçekleştirilen Performans 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 yönetim süreci ve 
yetkinlik modeline ilişkin bilgilendirir, performansın iyileştirilmesi 
ve kişisel gelişim planları için gerekli yöntemleri sağlar.
Katılımcıya kazandırdıkları:
• 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
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.

Kişisel gelişim uzmanı ve yazar Ahmet Şerif İzgören, 
Marmaris’ te Grand yazıcı Mares otelde liseli 
öğrencilerle buluştu. Yaklaşık 650 öğrencinin katıldığı 
“NEDEN" isimli sunumuyla lise öğrencileri ile bir 
araya gelen İzgören, hedef, kariyer, başarı, emek, 
liderlik, üretmek-tüketmek, alışkanlıklar başlıklı 
konularda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.
Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal, öğrencilerin hedeflenmesi 
gerektiğine vurgu yaparak “ 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 tecrübeleri sayın hocamız 
size aktararak, sizlere verilen cdlerde dünden 
bugüne “Karyadan Cumhuriyete Marmaris  ve 
Marmaris Yarımadası Stratejik Plan kitabını 
bulabilirsiniz. ” dedi. Baysal ayrıca, Sunay akın’ 
ında 17 Mart’ ta Marmaris’i ziyaret edeceğini ve 
Marmaris hakkında bilinmeyenleri onun ağzından 
öğrenebileceklerinin müjdesini verdi. Marmaris 
ticaret odası bu yıl üniversite giriş sınavında 
2. Aşamada bütün branşlarda ilk bine giren 
öğrencilere lap top hediye edileceğini söyledi.
Ayrıca bu eğitim seminerinin gerçekleştirmesine 
katkıda bulunan Marmaris Kaymakamlığına, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne, İzgören Akademiye ve 
Grand Yazıcı Mares oteline teşekkürlerini iletti.

Yaklaşık 650 öğrencinin katıldığı 
“NEDEN" isimli sunumuyla lise 
öğrencileri ile bir araya gelen 
İzgören, hedef, kariyer, başarı, 
emek, liderlik, üretmek-tüketmek, 
alışkanlıklar başlıklı konularda 
öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

ŞUBAT
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Yöremizde, yöresel ürünlerimizi ön plana 
çıkarmak için “Organik Tarımı Geliştirme 
ve Organik Pazar Oluşturma” toplantısı 
yapıldı.

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 
bilinçlendirmenin 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 
koyduğumuz  gibi organik tarımın teşviki 
ve yöremizde yetişen ürünlerin belirli tema 
altında pazarlanarak, köylerin ekonomik 
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.

Odamızın Güney Ege Kalkınma Ajansı 
teknik destek kapsamında TOBB ETÜ SEM 
iş birliği ile "Topluluk Önünde Konuşma 
ve Sunum Teknikleri" eğitimini, Devlet 
Tiyatrosu Sanatçı, Öğretim görevlisi, İletişim 

Uzmanı Adnan ERBAŞ tarafından; Odamız 
Meclis Üyeleri, Kadın Girişimciler, Genç 
girişimciler ve personelimizin katılımıyla 
gerçekleşti. 
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.

23 Şubat - 1 Mart 
2015 Tarihleri 
arasında tüm 
yurtta kutlan 
26. Vergi Haftası 
k a p s a m ı n d a , 
Muğla Vergi 
Dairesi Başkanı 
Hüseyin BAYAR,   
Muğla Vergi 
Dairesi Mükellef 
Hizmetleri Grup 

Müdürü Ahmet ARSLAN ve Marmaris Vergi Dairesi Müdürü Ali Rıza 
DURAK Odamız Yönetim Kurulu’na nezaket ziyaretinde bulundular.

Organik Tarımı ve Organik 
Pazar Oluşturma Çalışmaları 
devam ediyor. Yöremizde, 
yöresel ürünlerimizi ön plana 
çıkarmak için “Organik 
Tarımı Geliştirme ve 
Organik Pazar Oluşturma” 
çalıştayı geçtiğimiz hafta 
Marmaris Ticaret Odasında 

yapılmıştı. Bu toplantıda çiftçi ve köylüyü bilgilendirme 
toplantılarının yapılması kararı alınmıştı. 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.

Küresel Düşün Yöresel Hareket Et

"Topluluk Önünde Konuşma ve Sunum Teknikleri" eğitimi

Vergi Dairesinden Odamıza ziyaret

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

ŞUBAT
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Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
BAYSAL Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman GÜRÜN'ü ziyaret etti.
Yapılan görüşmede Başkanımız 
Mehmet BAYSAL Odamızın yürüttüğü 
projeler hakkında bilgi verdi.
Bölgemize ait yöresel tatlar ile hazırlanan 
Selimeye Bademli, Turgut yer fıstıklı, Bayır 

Harnuplu ve Çam Ballı lokumlar Büyük 
Şehir Belediye Başkanımıza ikram edildi.
Ayrıca Marmaris'imizin geçmişinin ve 
Kültürel zenginliklerinin anlatıldığı "Denizde 
Efelik Olmaz" ve "Karyadan Cumhuriyet'e 
Marmaris" kitaplarımızda Büyük Şehir 
Belediye Başkanımıza hediye edildi.

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 ihtiyacının 
kaynağında karşılanması hedefleniyor.
Program en fazla haftalık 45 saat, toplam 
ise 6 ay olarak düzenlenebilecek. Program 
süresince katılımcılara; katıldığı her bir fiili 
gün için kursiyer zaruri giderleri ödenecek. 

Yeniden yapılanma kapsamında bu ücretin 
25 TL’ye çıkarılması 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 kapsamında, 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 planlanıyor.
Yeniden yapılandırılacak olan işbaşı eğitim 
programlarından, 2 elemanı olan işyerleri 
dahi yararlanabilecek. 2-10 işçi çalıştıran 
işyerlerinde 1 katılımcı işbaşı eğitim 
görebilecek. Daha büyük işyerlerinde ise işçi 
sayısının 10’da biri kadar katılımcı, işbaşı 
eğitim programından yararlanabilecek. 
İşyerleri, katılımcıların işbaşı eğitimlerini 
mevcut çalışanları aracılığıyla işyerinde 
fiilen sağlamak zorunda olacak.

Marmaris sermayesini yönetmekte ne kadar başarılı 
olduklarının bizlere gösteren üst düzey banka yönetici 
bayanların(YKB Md.Tijen Burnukara, Şekerbank md. 
Serap Demirel, 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. Arzuhan 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 
geçen gün biraz daha hissedilmesinde önemli bir adım. 
Kadınların 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 Ülkemizde, 1,5 milyon girişimciden sadece 65 bini 
kadın girişimci olarak görülmekte. Marmaris’imizde ki 
19 üst düzey banka yöneticimizin 8’inin  kadın olması, 
Marmaris sermayesini yönetmekte ne kadar başarılı 
olduklarının açıkça göstergesidir.

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

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

Mehmet Baysal, Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün'ü ziyaret etti

İşveren ve İşsizlere “İşbaşı”nda destek

 Kadınlar günü yemeği

MTO KAGİK Başkanı kadınlar gününü kutladı

Odamızda Kadınlar Günü kutlandı

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

“Şuna inanmak lazımdır ki dünya üzerinde gördüğümüz 
herşey KADIN eseridir”  Mustafa Kemal ATATÜRK.

MART
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MTO Kültür Yayınları 
kervanına son olarak 
eklenen Fatma Gebeş 
Çimen’in “Denizde Efelik 
Olmaz-2” adlı kitabı, 
Marmaris’in de Çanakkale 
kahramanları arasında 
yer aldığını, ilçeden binbir 
güçlükle taşınan mayınların 
Zafer’de pay sahibi 
olduğunu ortaya çıkardı. 

Marmaris’in tarihi hakkında 
birbirinden önemli bilgiler, verileri içeren kitabın tanıtımı, imza günü ve öncesinde 
Çanakkale Zaferi'nin 100. Yıldönümü dolayısıyla yine MTO tarafından organize 
edilen “Sunay Akın’ın Anlatımıyla Çanakkale” adlı gösterisi gerçekleşti.
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.
 
İZLEYİCİLER SALONA SIĞMADI
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 verdiniz. Değerli konuklar; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 
etnik kökeni ne olursa olsun, Türküyle, Lazıyla, Gürcüsüyle, Boşnağıyla,  Kürdüyle, 
Romanıyla, Alevisiyle, Sunnisiyle, tek bayrak tek ulus olmanın, gururunu 
yaşatmış olan, başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını 
ve ecdadımızı 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 değerlerine 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.

FATMA GEBEŞ ÇİMEN, KİTABINI İMZALADI
Sık sık alkışlarla kesilen gösterinin sonunda Kaymakam Yüksel, sahneye 
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 inmez, “Denizde Efelik Olmaz-2” adlı kitabını imzalamaya başladı.
MTO tarafından vatandaşlara hediye edilen “Denizde Efelik Olmaz-2”yi 
imzalatmak isteyenler Çimen’in standı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
 
1.DÜNYA SAVAŞI KAHRAMANI İLÇE: MARMARİS
Marmaris’in sosyal, kültürel ve beşeri hayatının geçmişine ilişkin çok önemli bilgi ve 
veriler içeren 208 sayfalık “Denizde Efelik Olmaz-2”, Marmaris’in 1. Dünya, dolayısıyla 
Çanakkale Savaşı’nın kahramanları arasında yer aldığını belgeleyen bilgiler de içeriyor. 
İki yeni kitap üzerinde daha çalıştığı öğrenilen Çimen başta MTO olmak üzere kitabının 
yayınlanmasına katkı koyan herkese teşekkür ederken, Marmaris tarihine ilişkin ilginç 
bilgileri, hikayeleri öğrenmek isteyenlere son kitabını mutlaka okumalarını önerdi.
Ayrıca Marmaris Ticaret Odası Marmarisli olan, Marmaris’te yaşayan yazarların da bir 
araya toplandığı; yazmış oldukları eserlerini tanıtan “Marmaris’i Yazarak Yaşayanlar” 
adı altında bir kitapçık yayınladı ve yazarlarımız eserlerini Marmaris halkına tanıttı.

MART
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Marmaris ve çevresinde yaşayan yazarlar 
ve şairleri okuyucularıyla buluşturmak 
adına Ajans Dora tarafından girişimde 
bulunulan ve Marmaris Ticaret Odası desteği 
bastırılan; çalışmaların ilki ‘’ Marmaris’i 
Yazarak Yaşayanlar’’ kitapçığı adı altında 
yayınlandı. 40 sayfa olarak yayınlanan 
kitapçık, 63 yazarın tanıtımından oluşuyor. 
Ulaşılabilen yazar ve şairlerin özgeçmiş ve 
eserlerinin tanıtımına yer verilen kitapçık, 
18 Mart Çanakkale Şehitlerimizi Anma 
Etkinliği kapsamında yapılan Marmaris 
Ticaret Odası’nın düzenlediği ‘’Sunay Akın 
Anlatımıyla Çanakkale’’ adlı söyleşi öncesi 
Grand Yazıcı Mares Otel salonlarında 

okuyuculara 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.Ayhan Özdemir, Güzin Görgülü 
Şahin, Gül Özmetin’in de kitap standının 
olduğu söyleşide Marmaris Kaymakamı 
Celalettin Yüksel, Marmaris Ticaret Odası 
Başkanı Mehmet Baysal ve Marmaris 
Protokol mensupları, sanatçılarla tek tek 
görüştü. Marmaris Ticaret Odası Başkanı 
Mehmet Baysal’a isteklerini sunan yazar ve 
şairler, çeşitli etkinliklerle tekrar biraraya 
gelmek istediklerini, Marmaris’te kütüphane 
sayısının arttırılmasını, kitap okuma ve yazma 
oranını arttırmak için gerekli gayreti görmek 
ve destek vermek istediklerini belirttiler.

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 
eğitimimiz gerçekleşmiştir. İzgören 
Akademi eğitmenlerinden Erhan 
ÖZALLI tarafından verilmiştir.

EĞİTİMİM HEDEFİ
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...

İÇERİK
• Lider ve Yönetici
• Güçlü Kişilik Özellikleri
• Açıklık
• Karizma
• Mücadele Ruhu
• Yaratıcılık
• Güven
• Nitelik ve Bilgi
• Üstün Yönetsel Beceriler

• Uzağı Görme
• Hedef Belirleme
•  Ortaklık Yaratma
• Yetki Devri
• İnsan ve Bilgi Odaklı Olma
• Organizasyonu Bütünüyle Görebilme
• Etkin İnsan Kaynakları Yönetimi
• Çatışma ve İletişim Yönetimi
• Durumsal Liderlik
• Motivasyon Yaratma
• Yetenekleri Açığa Çıkarma
• Takım Oluşturma
• Adil Ödüllendirme
• Yüksek Kurumsal Güç
• Yatay Hiyerarşi
• Kurum Vatandaşlığı
• Kalite Bilinci
• Müşteri Odaklı Düşünme
• Rekabet Gücü ve Esneklik
• Değişime ve Öğrenmeye Açıklık

Marmaris’i yazarak yaşayanlar okuyucularıyla buluştu

Profesyonel Yönetim Becerileri eğitimi

MTO personeli “Dikkat 
Vücudunuz Konuşuyor” 
konulu eğitim aldı

MHP’nin Yeni 
Yönetimi Başkan 
Baysal’ı ziyaret etti

"Organik Arıcılık ve 
Organik Bal Üretimi"

28 Mart  Cumartesi günü Odamız 
Jale Bayındır toplantı salonunda 
personelimize “Dikkat Vücudunuz 
konuşuyor”konulu eğitimimiz 
gerçekleşmiştir. İzgören Akademi 
eğitmenlerinden Erhan ÖZALLI 
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 sağlanmaktadır. Eğitim süresince 
yapılacak uygulamalarda eğitmen 
adayına sürekli geri bildirim verilmiştir.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 25 
Ocak’ta gerçekleşen kongre sonrası göreve 
seçilen Kemal Kalemci başkanlığındaki 
yönetim kurulu üyeleri Mehmet 
Baysal’ı makamında ziyaret etti.
Baysal; yeni yönetime başarılar diledi.

Muğla İl Tarım Müdürlüğümüz ve Marmaris 
İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından, 
Marmaris Balevi toplantı salonunda "Organik 
Arıcılık ve Organik Bal Üretimi" hakkında 
arıcılarımıza bilgilendirme toplantısı yapıldı.
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ANONİM GERÇEK KİŞİ LİMİTED KOOPERATİF GENEL TOPLAM

KURULAN SAYI 24 87 68 0 179

SERMAYE 360.000.TL 7.997.320,72.TL 7.270.000.TL 0 15.627.3220,72.TL

KAPANAN SAYI 10 102 39 1 152

 MARMARİS TİCARET ODASI 01OCAK - 31 MAYIS 2015 DÖNEMİ

KAYIT İSTATİSTİKLERİ (5 AYLIK)

Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ile 
başlatılan ve tüm Muğla Odalarının  katkıları ve 
işbirliğinde gerçekleştirilen 100 Yılda 100 Kadın 
Projesinin tanıtımı ve plaket töreni 26 Mart 2015 
günü MUTSO binasında yapıldı. Törende Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal kitapta 
yer alan değerli 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 bırakan 
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 duyuran kadınlara ait 
silinmiş izlerin ya da gizlenmiş konuların 
bugüne taşınmasını, Muğla’ya emek veren 
kadınlarla ilgili bilgilerin kategorize edilerek 
kent tarihine, bugünkü ve gelecek kuşaklara 
belge oluşturması ve  katkıda bulunan kadınlara 
saygı görevinin yerine getirilmesi amaçlandı.
 
“Marmaris’ten yer alan kadınlar ise; Aliye 
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

MART
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Marmaris Kaymakamı Cemalettin Yüksel, Marmaris 
Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal'a nezaket 
ziyaretinde bulundu.  Ziyarette MTO başkanı Mehmet 
Baysal, yapacakları faaliyetler hakkında bilgi verdi. 

GEKA tarafından finanse edilen MARMARIS ile RODOS 
arasındaki ekonomik hacim analizi ve yol haritası projemiz 
kapsamında Rodos’ta yaptığımız ziyaret ve görüşmelerin 
ardından Genel sekreterimiz Taşkın BAYKARA, Ziraat 
Bankası Marmaris Uzunyali Şube Müdürü Fikret GÜNEŞ 
beyden dış ticaret kredileri hakkında bilgi aldı.

Uluslararası ve ulusal kanallarda yer alacak olan 
"Apiterapi" belgesel çekimlerinde Marmaris Balevi'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 olacaktır.

9-10 Nisan 2015 tarihlerinde İzgören Akademi ile işbirliğinde 
gerçekleştirdiğimiz eğitimimize katılım oldukça yoğundu. 
2015 yılının son üye eğitimini gerçekleştiren Odamız, eğitim 
vizyonu ile örnek olmuştur. Üyelerimizden aldığımız olumlu 
görüşler neticesinde eğitimlerini 2016 için programlayan 
Odamız, yeni eğitimlerle üyelerine hizmete devam edecektir.
İzgören Akademi eğitmenlerinden Gökhan Okçu tarafından verilen 
2 günlük Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Müşteri Odaklı Satış ve 
Satışta Müzakere Becerileri eğitiminin amacı; Yöneticilerin ve 
müşteriyle temasta bulunan diğer personelin, müşteri ilişkileri 
yönetimi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayarak iş yapma 
biçimlerini müşteri ilişkileri yönetimi felsefesi kapsamında 
yeniden değerlendirmelerine imkân sağlamak; müşterinin ikna 
edilmesi ve karşılıklı müzakere yöntemlerini irdelemektir.

Müşteri odaklı satış çabaları, satılan 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, 
maliyetler 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 olmaktadır.
Görüşleri alındığı için de satış faaliyetleri daha başarılı olmaktadır. 
Günümüzde müşteriler işletmelerin ve satışcıların kendilerini daha 
iyi anlamasını ve sorunlarını çok daha hızlı çözmesini istemektedir. 
Bugün bir satış temsilcisinin 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, müşterilerle karşı karşıya gelen satış 
temsilcilerinizi mutlaka donanımlı bir hale getirmelisiniz.

Müşteri Yönetimi ve Müşteri Odaklı Satış Eğitimi

Kaymakam C. Yüksel'in 
nezaket ziyareti

Ziraat Bankası ile Dış 
Ticaret Kredileri konuşuldu

Marmaris Bal Evinde 
Belgesel çekimi

NİSAN
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BODTO Muğla Odaları ve Borsasını ağırladı

MTO’da Pırlanta Temel Eğitimi Kursu Sertifikaları

 Bodrum Ticaret Odası (BODTO) 
25. Muğla Odaları ve Borsası Ortak 
Toplantısına ev sahipliği yaptı. 

 4 Nisan Cumartesi günü tüm 
gün süren toplantıyaKültür 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.
BODTO Meclis başkanı İlhan Ersan’ın açılış 
konuşması ile başlayan toplantıda öncelikle 
bir önceki toplantının sonuçları okundu ve 
Odalar toplantılarında etkinliği sağlamak 
için sekretarya 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 geliştirilmesi 
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 
toplantısının sonuçlarını açıklayarak 

Odalar ve Borsa personellerine ortak 
eğitim önerdiklerini ve MUTSObünyesinde 
ortak toplantılar için genel sekretarya 
kurulmasının önerildiğini belirtti. 

Turizm Bir Yaşam Biçimidir
Muğla ilinde Turizm’de yeni tanıtım 
stratejileri belirlenmesi (yeni tarım, 
denizcilik ve çevre uygulamaları) konulu 
toplantının modaratörlüğünü yürüten 
Kültür ve Turizm eski bakanı Bahattin 
Yücel turizmin bir yaşam biçimi olduğu 
vurgusunu yaparak bu yaşam biçiminin 
uygar, dünya ile uyumlu olması gerektiğini 
belirtti. Markalaşmanın önemine de 
dikkat çeken Yücel, Muğla’nın ender 2 
havalimanı barındıran illerden biri olduğunu 
belirterek bunun iyi kullanılması gereken 
bir fırsat olduğunu veulaşım altyapısının 
arttırılması gerektiğini vurguladı. Bahattin 
Yücel, "Klasik konvansiyonel sistemlerle, 
broşürler, reklamlar, toplantılar, fuarlara 

katılmalar, yurt dışında bürolar açılması 
yada çok pahalı tanıtım kampanyalarının 
yapılmasının yavaş yavaş zamanının 
geçmekte olduğunu görüyoruz. Kent 
tanıtımının tek başına tanıtım yapması, 
bir tatil bölgesinin tatil turizmini yada 
arkeolojik değerlerinin öne çıkarılarak 
yapılan tanıtım çalışmalarının etkili 

olmayacağı ortaya çıkıyor. O yüzden bu 
geleneksel konvansiyonel yöntemlerinin 
yerine yeni yöntemler ortaya çıkması 
gerekiyor. Bunların başında, insanların 
doğrudan haberleşmesine olanak 
sağlayan sosyal medya olabileceğini 
ve bunun çok önemli olduğunu 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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 TÜRSAB Bodrum Yürütme 
KuruluBaşkanı Sevinç Gökbelise 
Bodrum’un misafirperverliğinin önemini 
dile getirerek Yunan adaları ile birlikte 
ortak toplantı gerçekleştirilmesini, 
ekonomik, sosyal ve siyasal ortaklıklar 
yapılabileceğini bu konuda bölgesel 
planlama yapılmasını önerdi.
Toplantının devamında Ticaret Odaları 
Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Meclis Üyelerinden oluşan katılımcılar 
bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini dile 
getirdi. Sunumlardan sonra toplantının 
modaratörlüğünü yürüten Bahattin Yücel 
söz alarak kalkan ambargo ile İran’ın yeni 
bir Pazar alternatifi yarattığını bunun iyi 
değerlendirilmesini, her şey dâhil sistemden 
vazgeçilmesini, sosyal medya üzerinden 
gerçekleşen satışlarda kalitenin kontrol 
edilmesini, ikincil konutlardaki artışın 
önüne geçilmesini, tarihin ve arkeolojik 
kalıntıların tüm insanlığa ait olduğu 
görüşünün yaygınlaşması gerektiğini 
önererek toplantıyı sonlandırdı. 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 katılımıylaTürkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğinde gerçekleşecek 
8. Ticaret Sanayi Şurası’na katılacaklar, 
gündeme alınan ecrimisil konusunu 
da değerlendirecekler ve toplantı 
sonuçlarını şurada paylaşacaklardır.

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 proğramlarını kararlılıkla 
sürdüreceklerini söyledi.

MART
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81 İlin Oda-Borsa Başkanları TOBB’da Başbakan’la buluştu

Getob İç Pazar Turizm Şöleni

Rodos ile Marmaris arasındaki Ekonomik Hacim Analizi 2. ziyareti

8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası TOBB 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
evsahipliğinde Başbakan Ahmet Davutoğlu 
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 Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Baysal katıldı.
Hisarcıklıoğlu, buradaki konuşmasında, oda 
ve borsaların, büyük bir gayretle kapsamlı 

bir çalışma yaptıklarını, 81 il ve 160 
ilçedeki mikro ve makro ekonomik sorunları 
belirlediklerini söyledi. Ardından, çözüm 
önerilerinin de hazırlandığını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, tüm bu sorun ve önerileri, 
ilgili Bakanlıklar ve kamu kurumları 
bazında da tasnif ettiklerini ifade etti.
 
Başbakan Davutoğlu'nun, her zaman 
kendi sorunlarını, sıkıntılarını dinlediğini 
belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
 
"Bugün, küresel risklerin, hem iktisadi ve 
hem de coğrafi olarak ülkemizi etkilediği 
bir dönemdeyiz. Böyle zamanlarda, 
ayakta kalabilmek için hem altımızdaki 
zemin daha sağlam olmalı hem de özel 
sektörün moralini ve çalışma şevkini yüksek 
tutmalıyız. İşte, sizin açıkladığınız 25 
Öncelikli Dönüşüm 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 
Yatırımı ve Üretimi Destekleme 
Paketi'nin de iş dünyasına yeni bir 
moral ve şevk getirdiğini vurguladı.
Dile getirdikleri pek çok sıkıntı ve önerinin, 
bu yeni destek paketinde karşılığını 
görmekten memnun olduklarını belirten 
Hisarcıklıoğlu, "Tüm bu programların ve 
desteklerin, ekonomiye 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, camiamız için çalışmaya 
devam edeceğiz ve inşallah el birliğiyle 
ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri 
arasına sokacağız" diye konuştu.

Şölene Muğla Valisi Amir ÇİÇEK, geçmiş dönem Turizm 
Bakanlarından Bahattin YÜCEL, Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Abdurrahman ARICI, Marmaris Kaymakamı 
Celalettin YÜKSEL, Marmaris Belediye Başkanı M.Ali ACAR, 
TÜROFED Yön. Kur. Bşk. Osman AYIK, İl ve İlçe Protokolünün 
birçok değerli üyeleri, Ticaret Odası Başkanı Mehmet 
BAYSAL ve Esnaf Odası Başkanı Şükrü AYYILDIZ, birçok 
STK başkanları, Turizm Sektörünün temsilciler, Havayolu 
Firmaları yöneticileri, konaklama tesisi yetkilileri katıldı.

Rodos ile Marmaris Arasında ki Ekonomik Hacim 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 Rodos Ticaret Odası, On iki Adalar Ticaret Odası, 
Konsolosluğumuzu  ve Ziraat Bankasını ziyaret ederek, kurumlara 
verdikleri katkılardan dolayı teşekkür plaketleri takdim ettiler.
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Muğla Valimiz Amir Çiçek Marmaris Bal Evini ziyaret etti

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

Muğla Valimiz 
Amir ÇİÇEK, 
Marmaris 
Kaymakamımız 
Celalettin 
YÜKSEL ve 
beraberindeki 
İl Tarım 
Müdürü ve İlçe 
Tarım Müdürü 
Marmaris 
Balevini ziyaret 
ettiler. Balevi 
müzesini 
gezen Vali Çiçek; böyle bir tesisin 

Marmaris ve Muğla için büyük bir 
kazanım olduğunu dile getirdi.

Marmaris Ticaret Odası tarafından komşu 
ülke adalarına daha fazla ihracat yapılması 
amacıyla hazırlanan "Marmaris Rodos 
Arasındaki Ticaret Hacminin Analizi 
ve Yol Haritası" projesi tamamlanarak 
girişimcilere tanıtıldı. Girişimler sonucu 
Marmaris’ten Rodos’a yapılan 6 milyon 

dolarlık ihracat hacminin 5 yıl içerisinde 15 
milyon dolara yükselebileceği vurgulandı. 
 Marmaris Ticaret Odası (MTO) yaklaşık 
bir yıl önce ilçeye en yakın Yunan adası 
olan Rodos ile ticaret hacminin geliştirmek 
amacıyla proje geliştirmişti. Proje, Güney Ege 
Kalkınma Ajansı’ndan da destek bulmuştu.  
GEKA desteğiyle hayata geçirilen "Marmaris 
Rodos Arasındaki Ticaret Hacminin Analizi 
ve Yol Haritası" projesi kapsamında, 
aralarında uzmanların da yer aldığı bir 
ekip oluşturuldu. Ekip 2 ay önce Rodos’a 
giderek kapsamlı incelemeler ve temaslarda 
bulundu. 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 
envanter kitabının iki yakadaki iş 
adamlarına dağıtılacağını kaydetti. 
Baysal, Rodos'ta Ziraat Bankası Şubesi'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 yaptıkları 

ziyaretlerde Yunan firmalarının ihtiyaçlarını 
tespit ettiklerini dile getirdi. Akın, adada 
gıda başta olmak üzere yapı malzemeleri, 
elektronik eşya ve enerji ihtiyacının 
hat safhada olduğunu ifade etti.
İki yaka arasındaki ticaret hacminin düşük 
olmasının nedenlerinde bahseden 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 gıdalarda bozulma olabiliyor. 
Bir diğer konu ise ödeme şekillerindeki 
sorun. Ayrıca ulaşım imkanlarının 
da geliştirilmesi gerekiyor" dedi. 

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

NİSAN
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MTO Nisan Ayı Meclis Toplantısı konuğu Erol UYSAL

Marmaris Bal Evi 1. Gastronomi ve Kültür Şenliğinin basına tanıtımı

Marmaris Ticaret Odası 2015 yılının Nisan 
ayı toplantısını yaptı. Meclis Başkanı 
A. Ali KANSU başkanlığında yapılan 
meclis toplantıda katılım sağlandı.
MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
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 ardından sona erdi.

Baysal; bugün her il ve ilçe küresel 
rekabette öne geçmelerini sağlayacak 
politikalar üretmekte ve yerel 
mekânlar oluşturmaktadır.
Amaç, turizmin sürdürebilirliğini, 
değerlerimizi, kültürel öğelerimizi 
kaybetmeden sağlamaktır. Marmaris olarak 
bizler de, hem ekonomik faaliyetlerimizde, 
hem tanıtım stratejilerimizde, hem de 
şehrin mimari görünümünde değişim 
politikaları belirlemeli; Marmaris’in kültürel 
ve mistik özelliklerini içeren markalaşma 
stratejilerini el birliği ile uygulamalıyız.
İşte geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız 
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. 
Marmaris Ticaret 
Odasının sosyal 
projelerinden Marmaris 
Bal Evi açıldığından 
bu yana, hem 
Yöremiz arıcılığının 
sürdürülebilirliği, hem 
Marmaris çam balının 
markalaşması hem 
de turizmin çevreye 
duyarlı bir şekilde 
gerçekleştirilmesi 
amacıyla çalışmakta ve 
alternatif turizm örneği 
olarak gösterilmektedir.
Dolayısıyla Hıdrellez 
ateşinin yakılması 
ve yöremizin tanıtımı 
için en uygun alan 
olan Marmaris Bal Evi 
Marmaris Sevdalılarının 
katılacağı Gastronomi ve 

Kültür Şenliğine ev sahipliği yapacaktır. 
Bu yıl ilki düzenlenen ve özellikle turizm 
acentelerinin davet edildiği Şenliğimiz 
kapsamında Yöresel değerlerimizi 
ve kültürümüzü yansıtan tüm öğeler 
ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır.
Şıra ikramıyla başlayan günümüz, Efe 
oyunu; folklor ekibinin zeybek oyunları, 
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 
parmaklarımızın 
ucunda son 
bulan kilimlerimiz 

ve oyalarımızın sergilendiği, el yapımı 
Marmaris sandaletlerin workshop ile 
sunulduğu; yöresel ve organik tatlarımızın 
yer aldığı stantlar kurulacaktır.
Köy düğünlerinin ve kına gecelerinin 
canlandırması yapılacak; düğünlerdeki 
yemekçi kadınların ve Marmaris aşçılarının 
pişirdiği Marmaris yemekleri ve tatlıları 
ziyaretçilerin damaklarında tat bırakacaktır. 
Keşkek, sura (kimyonlu), taze yaprak 
sarması, yoğurtlama, çingen pilavı, piyaz, 
ot kavurma, Marmaris yedi baharlısı, 
parmak tatlısı, zerde, Marmaris kurabiyesi 
ve kıyamın (ballı susam) sunulacağı 
Şenliğimiz bir lezzet şölenine dönüşecektir.
Marmaris’in alternatif turizm 
kaynaklarının tanıtıldığı Rota Marmaris 
projesi kapsamında yer alan alanlar 
hakkında bilgilendirme yapılıp 
hazırlanan 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 Gastronomi ve 
Kültür Şenliğini geleneksel hale getirerek 
önümüzdeki yıllarda iki gün süreyle ve tüm 
halka açık gerçekleştirmeyi 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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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ata’nın huzurunda Rota Marmaris Projesi

Marmaris Bal Evi 1. Gastronomi ve Kültür Şenliği haberi TRT haberde

TOBB'nin 71. Mali Genel Kurulu gerçekleşti

Türkiye 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.
Hisarcıklıoğlu Anıtkabir Şeref 
Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk,
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
yöneticileri ve delegeleri olarak, 71’inci Genel 
Kurulumuz öncesinde huzurunuzdayız.
Bu yıl tarihimizin en büyük destanlarından 
birisi olan Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü 
yılını idrak ediyoruz ve bizlere bıraktığınız 
bu mukaddes emanetin, en kıymetli 
hazinenin değerini her geçen gün daha iyi 

anlıyoruz. Mirasınız; çok büyük, çok şerefli 
bir kurtuluş mücadelesinin eseridir.
 
Sizin, silah arkadaşlarınızın ve milletimizin 
yaptığı mücadele ile ardından kurulan 
Cumhuriyetimiz, bütün dünyada 
hayranlık uyandırmış ve gelecek nesillere 
büyük bir onur ve gurur bırakmıştır.
Türk iş dünyası olarak, bizler bıraktığınız 
bu büyük emanete ve onura sonuna 
kadar sahip çıkacağız. Bu vatan 
bizden öncekilerin olduğu gibi, bizim ve 
bizden sonrakilerin de namusudur.
Medeniyet yarışında en ileri noktaya 
ulaşmak ve ülkemizin ekonomik gücünü 
en tepeye çıkarmak, yeni ve daha büyük 
yatırımlarla insanlarımıza iş sahaları 
açmak, ülkemizin refah seviyesini 
büyütmek Türk iş dünyasının görevidir.
Biz bu görevin bilincinde var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğimize, aziz 
hatıranız önünde söz veriyoruz.
 
Büyük Atatürk,
Camiamız adına, Cumhuriyetimizin 
kurulmasında ve bugünlere gelmesinde 
başta siz olmak üzere, emeği geçen 
herkesi rahmet ve minnetle anıyoruz.
 Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır. Ruhunuz şad olsun.”

Güney Ege 
Kalkınma 
Ajansına 
sunulan ve hibe 
alma hakkı 
kazanan Rota 
Marmaris Projesi 
Marmaris Ticaret 
Odası tarafından 
hazırlanmış 
olup içinde yer 
alan bilgiler 
ve görsellerin 
tüm hakları 
kendisine aittir.
Rota Marmaris projesi, Marmaris’in sahip 
olduğu alternatif turizm değerlerinin 
çekiciliğini ve ulaşılabilirliğini sağlayacak alt 
yapı hizmetini geliştirmeyi taahhüt ederek 
ilçe ve bölge ekonomisine uzun vadede 
katkı koymayı hedeflemektedir. Yerli ve 
yabancı ziyaretçilerimizin, Marmaris’in sahip 
olduğu alternatif turizm noktaları hakkında 
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 ulaşılabilecektir. 

TOBB’un 71’inci Mali Genel Kurulu 
Başbakan Davutoğlu, CHP Genel 
Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel 
Başkan Yardımcısı Vural ve TOBB 
delegelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Baysal, TOBB Genel Kurul delegeleri 
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 hikayesi 
yazmak istediğini bunun için de siyasilerden 
yeni yapısal reformların elbirliğiyle ve hızla 
hayata geçirilmesini istediklerini vurguladı.
Hisarcıklıoğlu, “2015 seçimleri Türkiye’nin 

yeniden ayağa kalkması için milat olmalı. 
Haziran’dan sonra önümüzde seçimsiz bir 4 
yıl var. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmeliyiz. 
Bu dönem 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 Hisarcıklıoğlu, 
“Yeniden bir yapısal reform gündemi 
oluşturarak, yeni bir büyüme hikâyesi 
yazmalıyız. Firmalarımızın yaşadığı 
çeşitli sıkıntılara hızlı çözümler 
üretmeliyiz” diye konuştu.

5 Mayıs  2015 Salı  günü TRTHaber, 
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.
Mehmet Baysal; turizmin sürdürebilirliğini, 
değerlerimizi, kültürel öğelerimizi 
kaybetmeden sağlamaktır. Marmaris olarak 
bizler de, hem ekonomik faaliyetlerimizde, 
hem tanıtım stratejilerimizde, hem de 
şehrin mimari görünümünde değişim 
politikaları belirlemeli; Marmaris’in kültürel 
ve mistik özelliklerini içeren markalaşma 
stratejilerini el birliği ile uygulamalıyız.
İşte geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız 
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 
yemeklerimizi 
tanıtarak 
bilgiler 
verdi. Yaşar Karaaslan’da muhteşem 
efe gösterisi ile final yaptı.

MAYIS
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Türk Hukuk mevzuatımızda artık ARABULUCULUK 
adı altında uyuşmalıkların çözümü için alternatif 
bir çözüm yolu var. Alternatif uyuşmazlık çözümü, 
tarafların yasal haklarının belirlenmesi yerine, 
sorunlarının çözümü üzerinde yoğunlaşan 
ve karşılıklı anlaşmaya varmak suretiyle, 
uyuşmazlığı bizzat çözmelerine yardımcı olmayı 
amaçlayan yollara verilen isimdir. Bu yollarda, 
tarafların haklarını esas alarak, bağlayıcı karar 
veren bir hâkim ya da hakem bulunmaz. 
Arabuluculuğu, tarafların arasındaki hukuki 
uyuşmazlığın, mahkemeye başvurmadan önce 
veya mahkeme sırasında, tarafsız, bağımsız 
ve gerekli eğitimi almış ve Adalet bakanlığı 
Arabuluculuk Daire Başkanlığında sicile kayıtlı 
Arabulucunun desteği ile çözülmesi yöntemi 
olarak tanımlayabiliriz.
Arabuluculuğun işlevlerini; 
1)Uyuşmazlık konusu olan (çekişmeli) hususları 
ayıklamak. (Arabuluculuk başarısız olsa bile 
çekişmeli hususlar taraflara, daha sonra 
başvuracakları uyuşmazlık çözüm yolunda 
yardımcı olacak; örneğin dava aşamasında, 
üzerinde uyuşmazlık bulunmayan konularda 
tahkikat yapılmayacak, bu da boşa emek ve 
zaman harcanmasını önleyecek ve davayı, 
sadece üzerinde uyuşmazlık bulunan hususlara 
yoğunlaştıracaktır.) 2)Tarafların gerçekten neyi 
istedikleri ve neye ihtiyaç duydukları konusundaki 
kaygılarını açıklamak. 3)Tarafları dikkatle 
dinlemek ve tarafların birbirlerini anladıklarından 
emin olmak. 4)Tarafların güvenini kazanmak. 
5)Çözümün önündeki sun’î/yapay engelleri 
kaldırmak. 6)Görüşmeleri, tarafların herhangi 
bir taahhütte bulunmasına gerek kalmadan 
sürdürmek. 7)Tarafların, özel toplantılarda 
görüşlerini açıklamalarına izin vererek kişisel 
düşmanlıkları ortadan kaldırmak veya azaltmak. 
8)Tarafları, uyuşmazlığı çözemedikleri takdirde 
uğrayacakları maddî ve manevî zararlar hakkında 
bilgilendirmek. 9)Tarafların karar verme sürecinde 
etkin ve anlaşma koşulları üzerinde kontrole 
sahip olmalarını sağlayacak şekilde, uyuşmazlık 
konusu olan hususların çözümü için seçenekler 
geliştirmek. 10)Tarafların durumları değil, meşru 
ihtiyaç ve menfaatleri üzerinde yoğunlaşmak 
ve bunlara uygun bir anlaşmaya varmalarını 
sağlamak. 11)Taraflara aralarında ne kadar 
büyük bir ayrılık olduğu hakkında fikir vermek 
ve arabulucu tecrübeliyse, uyuşmazlığın dava 
konusu olması hâlinde sonucun ne olacağına 
dair doğru bir değerlendirmede bulunmak. 12)
Gerekirse ilave arabuluculuk toplantılarıyla, 
tarafların sonradan anlaşmaya varabilmeleri için 
yapıcı bir ortam oluşturmak. 13)Mahkemede veya 
hakemde elde edilemeyecek çözümler geliştirmek 
olarak sıralayabiliriz.
            Arabulucu bu işlevleri yerine getirirken, 
taraflara belli bir çözümü dikte edemez; sadece 
gerektiğinde çözüm önerilerinde bulunabilir. 
Arabulucu, taraflara hukukî görüş bildirmekten 
veya onları kendisinin hukukî kanaati 
doğrultusunda bir karar almaya yönlendirmekten 
kaçınır. Arabulucunun temel özelliklerinden 
biri, bilgili ve yetenekli olan tarafların, kanun 
hükümlerine veya toplumun genel ilkelerine sıkı 
sıkıya uygun bir anlaşma yapmaları yerine, kendi 
ihtiyaç ve menfaatlerine (mahkemece verilen 
bir hükme nazaran) daha uygun bir anlaşma 
yapmalarını sağlamaktır. 

 Arabuluculuk, zamandan ve masraflardan 
tasarruf sağlar. 
  Müzakereyle çözülen uyuşmazlıklar, 
tarafların anlaşmasıyla gizli tutulmaktayken, 
arabuluculukla hem uyuşmazlığın varlığı hem de 
anlaşma koşulları gizli tutulabilir. Arabuluculuğa 
yeterince erken başvurulursa, uyuşmazlığı 
başkalarının öğrenmesi önlenebilir. Ayrıca, 

arabuluculuk sürecinin içeriğinin, sonradan 
açılacak davalarda delil olarak kullanılması 
mümkün değildir.
   Arabuluculuğun işlemesi için tarafların 
mutlaka “yapıcı bir düşünce tarzına” sahip olması 
gerektiği yönündeki kanı aslında bir yanılgıdır. 
Doğru görüş, arabulucunun görevinin, tarafları, 
uzlaşmaya dayalı çözümün cazibesi ve faydaları 
konusunda ikna etmek olduğudur. Tecrübeli 
arabulucular, taraflardan birinin (veya avukatının) 
uzlaşma konusundaki inadının, uyuşmazlığın 
arabuluculuk için olgunlaştığının iyi bir göstergesi 
olduğunda hemfikirdir. Tarafların, önlerinde 
daha iyi bir seçenek varken, yıpratıcı, masraflı ve 
zaman alan bir uyuşmazlığı sürdürmek istemesi 
nadiren görülür. Taraflar, uyuşmazlıktan sonra 
ticarî, meslekî veya kişisel ilişkilerini sürdürmek 
istiyorlarsa, uyuşmazlığın çözümünde en 
dostane yolu tercih etmelidirler. Arabuluculuğun, 
taraflarca belirlenen bir çözüm şekliyle bitirilmesi, 
süreklilik gösteren ilişkileri koruyacaktır. Örneğin 
arabuluculukta, henüz uyuşmazlık konusu 
olmayan uzun vadeli hususların kolayca çözülmesi 
mümkündür. Oysa dava ve tahkim yolunda bu 
yapılamaz. Böylece Arabuluculuk geçmişi değil 
geleceği oluşturur.
  Genellikle dış etkenler, (örneğin, faiz 
oranındaki değişiklikler, idarî değişiklikler, malın 
değerini düşmesi ya da artması) mantıklı bir 
çözüme varılması için çeşitli fırsatlar sunarlar. 
Oysa sadece dava açılmasıyla bile, bazen 
tarafların durumlarına zarar vererek, aslında 
ekonomik olan bir uyuşmazlığı kişiselleştirebilir. 
  Taraflar, sadece cüz’î bir masrafa 
katlanmak suretiyle istedikleri zaman 
arabuluculuktan vazgeçebilirler. Arabulucunun 
tarafları ikna etmekten başka bir gücü yoktur. 
Arabuluculukta, yalnızca her iki tarafın da 
kabul etmesi hâlinde anlaşmaya varılabileceği 
unutulmamalıdır. 
  Arabuluculuk olağan koşullarda, 
arabulucunun bürosunda gerçekleştirilir. 
  Arabuluculuk sonunda ulaşılan çözümler 
sadece mevcut uyuşmazlığın taraflarını bağlar; bu 
yüzden diğer uyuşmazlıklarda emsal teşkil etmez. 
           Arabuluculukla erişilebilecek çözümler 

sınırlı olmayıp, tarafların üretkenliğine bağlı 
olarak çeşitlilik gösterirler. Uyuşmazlığa gerçekten 
işlevsel bir çözüm bulmak, maddî, usûlî ve 
psikolojik yönden tarafları tatmin eder. Sonuçta 
bir anlaşmaya varılana kadar arabuluculuk 
bağlayıcı olmaz. Taraflar, arabuluculukla ulaşılan 
çözümlere, mahkemece dikte edilenlere nazaran 
daha sadık kalmakta ve bu çözümlere uymakta 
daha istekli olmaktadırlar.
     Arabuluculuk, tarafların yasal haklarına 
zarar vermeden, gizlilik içinde yürütülür. Böylece, 
arabuluculuk başarısız olursa dava yoluna 
başvurulabilir.  Arabuluculuk yeni bir yöntem 
olmamakla beraber, mücadeleci uyuşmazlık 
çözüm yöntemlerini benimseyen ülkelerde, 
uyuşmazlıkların anlaşmaya dayalı çözümünün 
kurumsallaşması nispeten yenidir. Batı ülkelerinde 
geleneksel uyuşmazlık çözüm yolu “dava” iken, 
uzak doğu ülkelerinde aslî ve geleneksel çözüm 
yolu “anlaşmaya dayalı uyuşmazlık Çözümü”dür. 

 Sonuç olarak, Arabuluculukta; taraflar, 
hiçbir baskı altında kalmadan uzlaşmaya 
veya uzlaşmamaya kendileri karar verir. Dava 
boyunca yapacağı masraflardan kurtulmuş olur. 
Mahkemeye göre çok hızlıdır, birkaç saat içinde 
dahi anlaşmaya varılabilir. Sonuç hakim yada 
hakemin değil, tarafların kontrolündedir. Gizlilik 
önemlidir. Taraflar mahkemede konuşmayacakları 
konuları bile konuşabilirler ve bu durum daha 
sonra delil olarak ileri sürülemez. Psikolojik 
ve sosyolojik riski azdır. Yeni sorunlar ve yeni 
düşmanlıklar doğurmaz. 
 Kamu düzenini ilgilendiren konular 
dışında her konudaki hukuki uyuşmazlığınızı 
Arabulucuya götürerek çözebilirsiniz.
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Marmaris Bal Evi 1.Gastronomi ve 
Kültür Şenliği gerçekleşti

Marmaris Esnaf Odası, Güney Ege 
Aşçılar Derneği ve Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi'nin (MSKÜ) de destek 
verdiği Şenlik, Marmaris Bal Evi'nin 
ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe 
yabancı tur operatörleri ve bölgedeki 

turizm sektörünün temsilcilerinin yanısıra 
Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Gürün, Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin 
Demir, Marmaris Kaymakamı Celalettin 
Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı 
Ali Acar, Turizm eski Bakanı Bahattin 
Yücel, Esnaf Odası Başkanı Şükrü 
Ayyıldız, Şoförler Odası Başkanı İbrahim 
Tarım, Deniz Ticaret Odası Başkanı 
Hasan Mengi,  Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Mehmet Şencan  da katıldı.
Protokol üyelerinin yöresel kıyafetlerle 
katıldığı şenlikte, davul zurnalarla 
karşılanan konuklara, şıra ikramı yapıldı, 
kültürümüzü anlatan resimler sergilendi, 
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 aktarıldığı etkinlikte 
sura yapımı da anlatıldı. Marmaris'in 
alternatif turizm kaynaklarının tanıtıldığı 
Rota Marmaris projesi kapsamında yer 
alan alanlar hakkında bilgilendirme yapılıp 
hazırlanan kısa film gösterildi. Marmaris 
tarihinin, kültürünün, değerlerinin ve 

lezzetlerinin yer aldığı Türkçe, İngilizce ve 
Rusça kitapçıklar katılımcılara dağıtıldı. 
MSKÜ halk oyunları ekipleri, kına gecesi 
ve köy düğününü canlandırıp, zeybek 
gösterilerini sergiledi. Türk Halk ve Sanat 
Müziği konserleri verildi. Bal Evi'nin 
bahçesine kurulan otağı da, yöremize ait 
ev eşyaları ve kıyafetler sergilendi. Yöresel 
kültürün değişik örneklerinin, yüreklerden 
kopup, parmakların ucunda son bulan 
kilimler ve oyaların sergilendiği, el yapımı 
Marmaris sandaletlerin workshop ile 

sunulduğu, yöresel ve organik tatların 
yer aldığı stantlar, özellikle yabancı 
konuklardan 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 yöneticilerin 
ve sektör temsilcilerinin turizme katkı 
sağlayacağına inandıklarını kaydettiği 
şenliği, kapsamını genişleterek geleneksel 
hale getireceklerini söyledi. Amaçlarının 
turizmin sürdürebilirliğini, kültürel 
öğelerini kaybetmeden sağlamak olduğunu 
kaydeden Mehmet Baysal, şunları söyledi:

LEZZET ÖN PLANA ÇIKARILACAK
“Biz akademik çalışma yapan kültür 
otoritesi değiliz. Amacımız, değerlerimizi, 
kültürümüzü, günlük yaşantımızı, 
etnoğrafik özelliklerimizi sosyal 
sorumluluk bilinci ile tanıtmaktır.
Hedefimiz değerlerimizi, kültürel öğelerimizi 
korumak, devam ettirmek. Çünkü artık 
dünyada turizm yarışı ülkeler arasında 
değil, şehirlerarasında bir yarışa dönüştü.
Rakiplerimiz artık başka turizm kentleri, 
turizm trendleri ise 'farklıyı deneyimlemek'  
yönünde gelişmekte. Dolayısıyla her 
turizm kenti, kendi kültürünü, 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 
çalışılmıştır. 
Kendilerine 
katkıları 
için teşekkür ederiz.
Markalaşma ve farkındalık adına 
bugün şenliğimizin düzenlendiği 

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.
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Marmaris Bal Evi 1.Gastronomi ve 
Kültür Şenliği gerçekleşti

Marmaris Bal Evi, şu anda köylerimizde 
yetişen, keçiboynuzu, badem ve 
fıstığı Marmaris çam balı ile karıştırıp 
marka lokumlar üretmekteyiz.”

ÇAM BALININ BEŞKENTİ: MARMARİS
Kültür ve tarih turizmi için Oda olarak 

yürüttükleri 
çalışmalar 
hakkında da 
bilgi veren 
Mehmet Baysal, 
Marmaris 
çam balının 
önemine dikkat 
çekerek şu 

sözleri kaydetti: 
Marmaris çam balı… Dünyadaki çam 
balının yüzde 90'ı Türkiye'de, yüzde 
33'ü ise Marmaris'te üretilmektedir. 
Lezzeti ve doğallığı ile Marmaris, 
dünyanın çam balı başkenti olarak 
kendiliğinden marka olmuştur.”

ÖZDEĞERLERİMİZİ YİTİRMEYELİM
Marmaris'te bazı “öz değerler”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 neresine giderseniz 
gidin 'old town'lar korunmuş durumdadır 
ve en çok turist çeken alanlardır. Hem 
sokakları eski yapısını koruyor hem 

de işletmeler o dönemleri yansıtıyor. 
Geleneksel el sanatları ve işletmeler 
korunmaktadır. Biz Marmaris olarak 
turizmde gelişelim derken öz değerlerimizi 
yitirdik.  Marmaris'imizin yüzyıllardır 
yaşattığı kültürü birikimini önce yerelimize, 
sonra ülkemize sonra da dünyaya 
tanıtmak için bu yıl başlattığımız ve 
önümüzdeki yıllarda geleneksel hale 

getirerek 2 gün süreyle tüm halkımıza açık 
sürdürmeyi planladığımız gastronomi ve 
kültür şenliğimizde umarım sizlere eskiyi 
yaşatabilmişizdir. Bu hıdrellez akşamında 

Hızır ve İlyas peygamberlerden; 
dünyada yaşanmakta olan savaşların 
sonlandığı, insaniyetin, barışın hakim 
olduğu, sağlıklı ve kendinden emin 
çalışkan nesillerin şekillendirdiği bir 

gelecek temin etmesini dileyeceğim.”
Gastronomi Şenliği'ni önemsediklerini ve 
anlamlı bulduklarını söyleyen Belediye 
Başkanı Ali Acar, yurtdışından bazı 
örnekler vererek, Marmaris'te halkın yoğun 
katılımıyla gerçekleşen şenlik, festival 
ve özel günlerin özlemini duyduğunu, bu 
özlemin de birlik ve beraberlik içersinde 
davranılarak giderilebileceğini 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. Gelenek, 
göreneklerimizden bahsediyoruz. Eski, 
coşkulu, sevgi, saygı dolu ortam içerisinde 
yaşadığımız günlere özlem duyuyoruz. 
Biz Marmaris'te çocukluğumuzda 
yaşadığımız, dünya görüşü ne olursa 
olsun insanların sevgi, saygı ve hoşgörü 
içerisinde tamamıyla katılımın yaşandığı 
özlemini duyduğumuz, 1 Temmuz Kabotaj 

Bayramları, Hıdırellez şenlikleri ve 
buna benzer milli bayramlarda Anatolia 
Meydanı'nda yapılan, kadın erkek, yaşlı 
genç bütün insanların katıldığı, herkesin 
davul zurna önünde göbek atıp oynadığı 

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 Hasan Özyer, 
şahsıma makamımda nezaket ziyaretinde 
bulundu. Ve çok önemli, bölgeyle ilgili 
birlikte çalışıp, projeler üretebileceğimiz, 
güzel eserler yapabileceğimiz, 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 ediyorum. İşte, tam 
da bunun olması lazım. Onun için 
dünkü tarihin benim için umut verici ve 
anlamlı olduğunu sizlerle paylaşmak 
istedim. Şenliklerimizi, festivallerimizi 
halkımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz 
günlerin beklentisiyle, ben katılımda 
bulunan ve özellikle ticaret odasının bu 
organizasyonu için ve bunun sürdürebilir 
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hale gelmesinin temennisi içindeyim. 

OTELCİLERE 'BAL'LI ÇAĞRI
Hazır burada turizmci arkadaşlarımız, 
otelci temsilcilerimiz varken Dünyanın 

bal üretim merkezi olan Marmaris'te  
otelci arkadaşlarımız artık, glikozlu 
sahte balı müşterilerine yedirmesinler. 
Paketleme tesisini Marmaris'in uygun bir 
yerinde kurup, glikozlu sahte bal satışını 

yasaklayıp, turizmci arkadaşlarımız 
da bu konuda fedakarlık gösterirler 
kanaatindeyim. Bu benim için de 
anlamlı, önemli bir projedir. İnşallah 
bunu da birlikte gerçekleştiririz. 
“İlçemizde en önemli gelir kaynağı 
turizmdir. Deniz, kum, güneş dışındaki 
turizm alternatifleri geliştirilmelidir” 
diyen Kaymakam Yüksel, bu sebeple 

Şenliği olumlu bulduğunu kaydetti. 
Başkan Gürün, Mehmet Baysal ve 
çalışma arkadaşları 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 değerlendirmemiz 
gerekiyor. Muğla'mızı ziyaret eden yerli 
ve yabancı misafirlerimize sadece deniz, 

kum ve güneşi sunuyoruz. Oysa Muğla, 
tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile 
çok önemli bir coğ-rafya. Bu güzellikleri, 
değerlerimizi dejenere etmeden turizme 
sunma-lıyız. Kıyısal Muğla ile kırsal 
Muğla'yı bütünleştirip kırsaldaki 
değerlerimizi kıyısaldaki turizm ha-reketi 

içine sokarak turizmi zenginleştirmeliyiz. 
Marmaris Bal Evi 1.Gastronomi ve Kültür 
Şenliği'nde sergilenen etkinlikler, lezzetler, 
geleneklerimiz, kıyafetlerimiz, türkülerimiz 
mutlak suretle kültür turizmi içindeki 
yerini almalıdır. Turizmi Muğla'mızda 12 
aya çıkarmak için de kültür turizminin 
yanında, sağlık, spor turizmine de önem 

vermeliyiz. Çünkü Muğla'nın doğal 
zenginlikleri, iklimi, değerleri 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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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.
Marmarsi Ticaret Odasını temsilen 
Marmaris KAGİK Başkanı  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 organizasyonda 
yaklaşık 40 kişi yer aldı. Keyifle 
gerçekleştirilen 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’ projesine  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

 Odamızın kurumsallaşması ve 
kaliteli hizmet amaçlı çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz. 2014-2017 Stratejik 
Planımızda gerçekleştirme sözü verdiğimiz 
iş planımızdaki hedeflerden olan 
Performans Yönetim Sistemi Kurulumu için 
personelimize yapılan eğitimin ardından 
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Performans 
Yönetim Sistemi oryantasyonuna katılmış 
ve süreç hakkında bilgilendirilmiştir.
            Performans Yönetim Sistemi, 
başarılı çalışanları ödüllendirmeyi ve daha 
başarılı hizmet için teşvik etmeyi temel 
alan bir sistemdir. “Çalışanın memnuniyeti, 
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 Performans 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.

Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ'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 "Marmaris 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.

MUĞLA Kadın Girişimciler Kurulu biraraya geldi

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

Performans Yönetim Sistemi Eğitimi
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www.rotamarmaris.com.tr
www.routemarmaris.com.tr


