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Tüccar, milletin emek ve üretiminin kıymetlendirilmesi için eline ve zekasına 
güvenilen ve bu güvene layık olduğunu göstermesi gereken kişidir…



MARMARİS TİCARET ODASI’NIN İLKELERİ

• Akredite oda olarak her alanda hizmetlerini verirken
dünya standartlarına ulaşmak,• Üyelerine, müşterilerine ve paydaşlarına kaliteli hizmet
sunmak,• Marmaris Yarımadasında ticari faaliyetlerin artırılmasına
katkı sağlayarak ticareti geliştirmek,• Üyelerinin sektördeki ulusal ve uluslararası rekabet
edebilirliğini artırmak,• Üyelerine Hukuki ve Mali konularda danışmanlık yap-
mak,• Üyelerin yerel ve uluslararası ölçekte tanıtımını yapabil-
mek,• Çalışanlarının ve üyelerinin eğitim, proje, ARGE, inovas-
yon, dış ticaret, girişimcilik gibi konularda ihtiyaçlarını
karşılamak ve Üyelerinin bulunduğu bölgelerden "her
üyeye bir proje" sloganıyla proje üretmelerini sağla-
mak, böylelikle her sektörde katma değer yaratacak
projeler üretmek.

• Bu ilkeleri koruyarak üye memnuniyetini esas alırken
meslek ahlakı ve güveni tesis eden sosyal sorumluluk
bilinci içerisinde bölgesinde lider bir oda olmayı amaç-
lamak,• Marmaris'e ait tüm değerleri ortaya çıkaran, koruyucu-
su olan, kente ait ticari hayatın gelişimini sağlayan, üye-
lerinin vetüm paydaşlarının gözünde değerli ve sosyal
sorumluluk bilinci içerisinde bir kurum olmak,• Ticari ortaklıklara öncülük etmek,• Küresel gelişmeleri yakından izlemek ve üyelerine
aktarmak,• Yönetişim kavramını üyeleriyle birlikte uygulayan bir
oda olmak,• Akreditasyonunu tamamlamış, AB normlarında uluslar
arası bir oda olmak,• Girişimciliği özendiren ve destekleyen bir oda olmak.• Odamızın ve Marmaris'in marka değeri olmasını sağla-
mak ve Üyelerinin katılımcılığını arttırmak için faaliyet-
ler düzenleyen bir oda olmak.

5174 sayılı TOBB yasası ile kurulmuş olan Marmaris 
Ticaret Odası sürekli gelişen katma değer yaratan ve 
özgün bir kentleşme için mevcut yasa ve mevzuatlar 

çerçevesinde görevlerini yerine getirir. 
Üyelerine kaliteli hizmet ilkelerinden ödün vermeden 

%100 Üye memnuniyetini hedefleyen odamız misyonu:

Misyon & Vizyon

Muğla ili Marmaris ilçesinde kurulan Marmaris 
Ticaret Odası yörenin doğal kültürel ve tarihi 
zenginliklerini koruyarak ekonomik büyümeyi 
sağlamayı benimser ve üyelerinin ekonomik 

durumunun gelişmesine yardımcı olarak yaşam 
kalitesini yükseltmeyi sürekli önde tutar.

Sosyal Sorumluluk

Hizmet Odaklılık Üye Memnuniyetini Önde Tutmak Kamu Yararını Gözetmek

Yenilikçi OlmakToplumsal Duyarlılık Eğitime Duyarlılık Farkındalık

Öncü Olmak

Tanıtım ve Markalaşma Stratejileri Güven Uyandırmak Girişimci Olmak Çevreye Duyarlılık

Misyonumuz Vizyonumuz
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Yönetim Kurulu Başkanı

Dün yapabildiysek 
bugün de yapabiliriz

Bugün Türkiye, İtalya ile Çin arasında en büyük sanayi, 
üretim ve ihracat kapasitesini kurmuş bir konuma geldi. 

Dünya şimdilerde yeni sanayi devrimini konuşuyor.

Türk özel sektörü olarak biz istikrar sürsün, 
Türkiye reformlarla büyüsün arzusundayız. 
Rekabet gücümüzü artıracak yapısal 
reformları arka arkaya hayata geçirmeliyiz. 
Zira ekonomide atılacak çok adım yapılacak 
çok iş var. Dünya ekonomisinde de yeni bir 
dönem başladı. Düşük faizle ve bol sıcak paraya 
dayalı kolay büyüme dönemi bitti. Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkeler verimlilik artışlarına 
ve inovasyona dayalı yeni ve farklı bir büyüme 
sürecine odaklanmak durumunda. 
Yeni bir Türkiye hikâyesi ve yeni bir büyüme 
modeliyle piyasalarda güven artacak. Ülkemize 
karşı oluşturulmak istenen olumsuz algıların 

önüne geçilecek. Enflasyon ve döviz kurları 
istikrara kavuşacak. Esasında tüm bunları 
yaptığımızı geçmişte gösterdik. Kişi başı geliri 
3 bin doların altında “orta seviye bir ekonomi” 
olmaktan çıktık. Kişi başı geliri 10 bin doları 
geçen üst orta seviye bir ekonomiye dönüştük. 
2002’den itibaren aldığımız mesafenin 
önemini ve değerini hep akılda tutalım. Şimdi 
yine önemli bir noktadayız.  Çok işimiz var. 
Ama biliyoruz ki biz güçlü bir ülkeyiz. Dün 
yapabildiysek bugün de yapabiliriz. Türkiye’nin 
dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini 
almasını ve lider ülke haline gelmesinde hep 
birlikte çalışarak sağlayacağız.
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Hedefimiz daha güçlü 
bir Marmaris

Marmaris, turizm destinasyonları arasında öne çıkan, 
sahip olduğu doğal güzellikleri ve turizm çeşitliliğiyle 
alternatiflerinin arasından sıyrılan bir tatil tercihidir. 

2019 yılı Mayıs ayında göreve geldiğimizde, 
Yönetim Kurulumuz ile birlikte öncelikli 
amacımız; siz değerli üyelerimizin ticari 
faaliyetlerine fayda sağlamak ve Marmaris’in 
turizm ve ticari potansiyelini artırmak için 
projeler yürütmekti. Bu sayede hem üyelerimiz 
hem de Marmaris yaşayanları olarak daha refah 
ve ekonomisi güçlü bir ilçe olmayı hedefliyoruz. 
Kurumlararası iş birliğine verdiğimiz önemle, 
üyelerimizle sıkı bir iletişim halinde olmayı 
amaç edindiğimiz bu yönetim dönemimizde, 
faydalı ve turizme kazandırılabilir işler yapmayı 
amaç edindik.  
3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın
Mehmet Baysal’ın girişimiyle başvurusu

yapılan Marmaris Çam Balı Coğrafi İşareti’nin 
tescillenmesiyle birlikte, ilçemizin önemli marka 
değeri olan çam balının tanıtımına büyük ağırlık 
verdik. Marmaris’in giriş yolu üstüne Türkçe ve 
İngilizce doğaya uygun tabelalar yerleştirdik. 
Marmaris’in en işlek noktalarından birine arı ve 
çam balı temalı bir heykel yaptırdık. Yönetim 
dönemimiz boyunca da Marmaris turizmini 
ve marka bilinirliğini artırmak için çalışmalar 
devam edecek. Önceki dönemlerde başlayan 
projelerin sürdürülebilirliği için çalışmalar 
yürüteceğiz.  
Hedefimiz Marmaris, işimiz Marmaris. Bu 
vesileyle Marmaris’e gönül vermiş herkese 
şükranlarımı sunuyorum.

S. Mutlu Ayhan

MTO Yönetim Kurulu Başkanı
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Marmaris Ticaret Odası (MTO), 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından  6-8 Aralık 
tarihlerini kapsayan ve İtalya’nın 
Roma şehrinde yapılan Genel Sek-
reterler Bilgilendirme Toplantısı’na 
katıldı. Odamız Genel Sekreteri 
Taşkın Baykara’nın katıldığı toplan-
tıda, TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, camia olarak başarının 
arkasında birlik ve beraberliğin 
yattığına inandıklarını hatırlatır-
ken, “Biz bir araya geldik, bir arada 
durduk ve birlikte çalıştık. Eller 
çoğalınca işler hafifledi, başarı gel-
di. Burada bizim için sihirli kelime 
‘birlik’. Bizler; üyelerimizle, genel 
sekreterlerimizle, çalışanlarımızla, 
Oda ve Borsa Başkanlarımızla, 
büyük bir aileyiz” dedi.
Oda ve borsaların bugün şehir-
lerin en önemli kurumları, eko-

nominin ana aktörü konumuna 
geldiğinden söz eden TOBB Başka-
nı Hisarcıklıoğlu, artık ekonomiyle 
ilgili her konuda, oda-borsaları-
mızın görüşü, önerisi alındığını ve 
dinlendiğini anlattı. Oda ve borsa-
larımız, uluslararası projelere imza 
atar hale geldiğini ifade eden Hi-
sarcıklıoğlu “Yurtdışından kaynak 
temin ediyor, Avrupa Odalarıyla 
birlikte çalışmalar yapıyorsunuz. 

269 Oda ve Borsamız, uluslararası 
kriterlere göre akredite oldu. Yani 
Avrupa’nın en iyi odalarıyla, aynı 
hizmeti, aynı kalitede verir hale 
geldiğini kanıtladılar. Elbette 
hedef, 365 Oda-Borsamızın da 
akredite olması. Zira bu, hem oda/
borsanızın, hem de sizlerin büyük 
itibar kazanması demek. Bunu da 
başaracağınıza inanıyorum” diye 
konuştu.

Hollandalı turistlerin büyük ilgi 
gösterdiği ve Türkiye’nin en büyük 
katılımcısı olduğu Utrecht Turizm 
Fuarı, 49. kez Hollanda’nın Utrecht 
şehrinde Jaarbeurs Salonu’nda, 
09-13 Ocak tarihleri arasında
yapıldı. Türkiye, yaklaşık 30 kurum
ve kuruluşun yer aldığı 650 metre-
karelik standıyla fuarın en büyük
katılımcısı oldu.

Odamızı temsilen Meclis Üyesi 
Cüneyt Ünver ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Mehmet Ergücü’nün 
katıldığı fuarda, 4 gün boyunca 
katılımcılara Marmaris’te tatil yap-
manın fırsat ve avantajları anlatıl-
dı. Geçtiğimiz yıl 105 bin katılımcısı 
olan fuar, bu yıl da aynı katılımcı 
yoğunluğunu yaşadı. İlçemizin sa-
hip olduğu doğa harikası sahilleri 

ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı 
fuarda, pek çok katılımcıdan Mar-
maris’te tatil sözü aldık. 
Hollanda’dan alınan resmi rapor-
lara göre; Türkiye’nin şu anda 
birinci destinasyon olduğu yer 
alıyor. Türklerin misavirperverliği 
ile ilçemizin güzelliği birleşince, bu 
yaz Marmaris’i verimli bir turizm 
sezonu bekliyor.

Odamız,Odamız, 
Genel SekreterlerGenel Sekreterler 
BilgilendirmeBilgilendirme 
Toplantısı'na KatıldıToplantısı'na Katıldı

UTRECHT TURİZM FUARI’NDA 
MARMARİS’E BÜYÜK İLGİ
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Marmaris Genç İşadam-
ları Derneği (Marmaris 
GİAD) 21 Ocak 2019 tari-
hinde Odamıza nezaket 
ziyaretinde bulundu. Yö-
netim Kurulu Başkanı Ali 
Toksoy ve beraberindeki 
heyet, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı S. Mutlu 
Ayhan ve Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Özgür 
Derviş, Üyeler Özgecan 
Çetinkaya, Enis Bilgiç, 
Görkem İnal ve Genel 
Sekreter Taşkın Bayka-
ra’yı ziyaret ederek, karşı-
lıklı fikir alışverişi yapıldı. 

Marmaris Ticaret Odası, naylon 
poşet kullanımının azaltılması ve 
çevre kirliliğinin önlenmesi ama-
cıyla yaptığı çalışmalara bir yeni-
sini ekledi. İlçemizde bir ilki daha 
gerçekleştiren Odamız 2019 yılına, 
“Naylon Poşet Kullanımına ‘Hayır’ 
De’ sloganıyla girerek Meclis üye-
lerine bez alışveriş çantası dağıttı. 
Çevre kirliliğine önem veren MTO, 
tüm üyelerine de göndereceği bez 
alışveriş çantası ile birlikte, 2019 
yılında Marmaris’in naylon poşet 
kullanımını azaltmayı hedefliyor.

Marmaris Ticaret Odası, naylon poşet 
kullanımının azaltılması ve çevre kirliliğinin 
önlenmesi amacıyla yaptığı çalışmalara bir 
yenisini ekledi. İlçemizde bir ilki daha ger-
çekleştiren Odamız 2019 yılına, “Naylon Po-
şet Kullanımına ‘Hayır’ De’ sloganıyla girerek 
Meclis üyelerine bez alışveriş çantası dağıttı. 
Çevre kirliliğine önem veren MTO, tüm üye-
lerine de göndereceği bez alışveriş çantası 
ile birlikte, 2019 yılında Marmaris’in naylon 
poşet kullanımını azaltmayı hedefliyor.

MARMARİS GİAD’DAN MARMARİS GİAD’DAN 
ODAMIZA ZİYARETODAMIZA ZİYARET

NAYLON POŞET KULLANIMINA “HAYIR” DE!
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) tarafından 21 Ocak 2019 
tarihinde düzenlenen Türkiye Eko-
nomi Şurası, TOBB İkiz Kuleler'de 
yapıldı. Evsahipliğini TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yaptığı 
toplantıya Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da katıldı. Odamızı 
temsilen Meclis Başkanı Nurgül 
Candan, Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Mutlu Ayhan ve Genel Sekreter 
Taşkın Baykara'nın katıldığı Şura'da; 
Türkiye'nin ticari ve ekonomik ilişki-
leri görüşüldü.
Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla TOBB’da yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu "Bu tekerlek, bu tümsekte 
kalmayacak. Allah'ın izniyle yola de-
vam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye'yi 

yeniden tempolu büyüme sürecine 
kavuşturacağız." dedi. TOBB Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev 
sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şu-
rası; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı Fuat Oktay; Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve 
Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, 
Meclis Başkanları, OSB Başkanları 
ile çok sayıda iş insanının katılımıyla 
TOBB İkiz Kuleler Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirildi.  Şura’da iş 
dünyasının temsilcileri sorun ve 
çözüm önerilerini birinci ağızdan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan-

lar ile paylaşma imkânı buldu.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu konuşmasında, 2003 yılında 
başlayan Ekonomi Şuralarında, hep 
yanlarında oldukları ve iş dünyasına 
destek verdikleri için Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür 
etti.

GÖRÜŞLERİNİZ YOL GÖSTERİCİ 
OLMUŞTUR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ise, TOBB İkiz Kuleler'de düzen-
lenen Türkiye Ekonomi Şurası'nda 
yaptığı konuşmaya, toplantının 
hayırlara vesile olmasını temenni 
ederek başladı.

Türkiye ekonomisinin nabzının 
şuranın yapıldığı salonda attığını 
belirten Erdoğan, "Biz şimdiye 
kadar ekonominin mimarisini hep 
buradaki hazİrun ile istişare içinde 
inşa ettik. Hiçbir zaman 'biz yaptık 
oldu' demedik. Yeri geldi kendi 
gönül dünyamıza sığdırmakta zor-
landığımız adımları dahi buradaki 
istişareden çıktığı için atmaktan 
çekinmedik. 'Önce millet, önce 
memleket' ifadesi bizim için bir se-
çim sloganı değil, hayat felsefemizin 
ta kendisidir." ifadelerini kullandı. 
Toplantıya katılanların aynı zaman-
da şehirlerinin kanaat önderleri 
olduğuna değinen Erdoğan, "Bura-
daki kardeşlerimiz, piyasa dediğimiz 
mekanizmanın canlı temsilcileridir. 
Bu bakımdan sizlerin ülkemize, 
şehirlerinize ve sektörlerinize dair 
görüşleri bizim için daima yol göste-
rici olmuştur." dedi.

Ulaştırma Bakanlığı projesi 
olarak hayata geçirin Amatör De-
nizcilik Belgesi kapsamında, MTO 
ve Marmaris Liman Başkanlığı iş-
birliğinde, Odamız üyelerine özel 
18 Ocak 2019 tarihinde Amatör 
Denizci Belgesi Eğitimi verildi. 
Tam boyu 24 metreye kadar 
olan özel tekneleri kullanabilmek 
için gerekli olan “Amatör Denizci 
Belgesi” (ADB) için 173 üyemizin 
katıldığı eğitim, 3 farklı oturumda 
Odamız hizmet binasında yapıldı.  

Amatör Denizci 
Belgesi Eğitimi

TOBB EKONOMİ ŞURASINA KATILDIK
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İlçemiz Belediye 
Başkan 
Adaylarından 
Odamıza Ziyaret

2013 yılında ISO Kalite Yönetim 
Sistemi’ne (KYS) dâhil olan Marma-
ris Ticaret Odası,  geçtiğimiz Aralık 
ayında geçirdiği denetim sonucu 
TS EN ISO 9001:2015 versiyonuna 
yükselterek belge yenilenmesine 
hak kazandı. 365 Oda ve Borsa 
arasında, A sınıfı Akredite 50 Oda-
nın içerisinde yer alan Marmaris 

Ticaret Odası, 2013 yılında ilk kez 
almaya hak kazandığı TS EN ISO 
9001:2008 Kalite Yönetim Sistem 
Belgesi’ni yeniledi. MTO, 9001:2015 
KYS belgesini alarak, hizmet kalite-
sini sürdürmeye devam ediyor.
Aralık ayında Türk Standartları Ens-
titüsü (TSE) Denetçileri tarafından 
yapılan tetkikler sonucunda, kalite 

standartları prosedürlerinde yer 
alan aşamaların yerine getirildiği 
görüldü. Hizmet politikasının ku-
rumun her aşamasında uygulan-
dığını tespit eden TSE Denetçileri, 
belgenin yenilenmesine karar 
verdi. Tetkik sırasında yapılan 
incelemelerde, tüm birimlerin ve alt 
yapının standartlara uygun şekilde 
düzenlendiği ve çalışmalarda kalite 
yönetim sisteminin yerleşik şekilde 
uygulandığı görüldü.
MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Mutlu Ayhan, belgenin yenilenme-
sinin ardından tüm personele özve-
rili çalışmalarından ötürü teşekkür 
etti ve örnek Oda olma misyonunu 
devam ettirmek gerektiğini belirtti.  
Ayhan; “Odamız TOBB bünyesinde 
yer alan Oda ve Borsalar içerisinde 
öne çıkan, vizyonu yüksek bir Oda. 
Kalite belgesi denetimlerinde bir 
kez daha gördük ki, Marmaris 
Ticaret Odası hizmet kalitesini 
artırmaya devam ediyor. İlçemizin 
gelişmesine sağlayacağımız her kat-
kı bizler için sevinç kaynağıdır. MTO 
olarak ticari hayatı kolaylaştıracak 
ve sürdürülebilir projeler geliştir-
meyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda 
önümüzdeki dönemlerde de bu 
misyonu devam ettireceğiz” şeklin-
de konuştu. 

MTO, MTO, ISO Kalite Yönetim ISO Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesini YenilediSistemi Belgesini Yeniledi

Marmaris Belediyesi Başkan 
Adayları Odamıza ziyarette bu-
lundular. CHP Marmaris Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Oktay, Ak 
Parti Belediye Başkan Adayı Ser-
kan Yazıcı, DSP Belediye Başkan 
Adayı Ali Acar'ın farklı günlerde 
yaptığı ziyaretlerde ilçemizin 
seçim sonrası projeleri ve turizm 
sektörü konuşuldu. Meclis Baş-
kanımız Nurgül Candan, Yönetim 
Kurulu Başkanımız S. Mutlu 
Ayhan ve Yönetim Kurulu üyeleri-
mizin yer aldığı bu görüşmelerde, 
Marmaris esnafı ve halkı için kar-
şılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 
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Marmaris Ticaret Odası, 2019 yılı 
projeleri kapsamında, bölgemizin 
önemli vakıf üniversitelerinden 
biri olan İzmir Ekonomi Üniversi-
tesi ile yıllık %15 eğitim indirimi 
anlaşmasına imza attı. Ticaret sicil 
memurluğuna kayıtlı olan oda 
üyelerinin, eşleri, 1. Dereceden 
yakınları ve eşlerinin 1. Dereceden 
yakınlarının yararlanabileceği bu 
indirim üniversitenin tüm bölüm-
leri için geçerli olacak. Bu anlaşma 
ile yıllık eğitim ücretinin %15’lik 
kısmından muaf olunacak. 
Marmaris Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, 
eğitime verilen önemden bahse-
derken, ekonomide genç neslin 
eskisine nazaran daha donanımlı 
olması gerektiğine dikkat çekti. 

Başkan Ayhan, Ege Bölgesi’nin 
turizm faaliyetleriyle birlikte ticari 
anlamda da potansiyel taşıdığın-
dan söz ederken, ilerleyen dönem-
de, Türkiye’nin ticari gelişimi için 
başarılı profesyonellere daha da 
çok ihtiyaç duyulacağının altını 
çizdi. Dünya’nın dört bir yanında 
bu anlamda eğitim veren okullar 
olduğunu ve pek çok ülkede eko-
nomi alanında yeni girişimciler ve 
yetenekler yetiştiğini söyleyen Ay-
han, bu anlaşma ile birlikte, yeni 
neslin hem ekonomi hem de ticari 
anlamda başarılı birer girişimci 
olmalarına katkı sağlayacağına 
inandığını belirtti. 
Eğitimin hemen her alanda vaz-
geçilmez bir temel taşı olduğunu 
söyleyen Başkan Ayhan, karşılıklı 

imzalanan bu protokolün bölgenin 
kalkınmasına da önümüzdeki yıl-
larda fayda sağlayacağını söyledi. 
Ayhan; “Vakfına kararı sonucu her 
iki yılda bir yenilenmek üzere bir 
protokol imzaladık, devamı için 
de görüşmeler yapacağız. Her şey 
Marmarisimiz için. Yaşlısından 
gencine tüm çalışmalarımızı ilçe-
mizin kalkınması ve gelişmesi için 
yapıyoruz. Umarım bu protokol de 
eğitimdeki başarımıza ivme kazan-
dıracaktır. Marmaris’in ilerleyen 
yıllarda ekonomi profesyonelleri-
ne daha çok ihtiyacı olacak. Diliyo-
rum ki; bugün attığımız bu adımlar 
hem ilçemiz hem de ülkemiz için 
faydalı olur.”

Marmaris Ticaret Odası (MTO), oda üyelerinin yararlanabileceği bir anlaşmaya imza attı. 
Türkiye’nin önde gelen vakıf üniversiteleri arasında yer alan İzmir Ekonomi Üniversitesi 
ile indirim protokolü imzalayan MTO, ticari hayata yeni profesyoneller yetişmesi için 
öncelikle eğitim fırsatlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına devam edecek. 

Marmaris Ticaret Odası Ve İzmir Ekonomi 
Üniversitesi Arasında İndirim Protokolü

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ile 
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 
arasında 7 Şubat tarihinde bir 
protokol imzalandı. Oda üyeleri-
nin yararlanabileceği bu protokol 
sayesinde, önümüzdeki dönemde 
Marmaris esnafına uygun faizli 
kredi ve çeşitli avantajlar sağlan-
ması hedefleniyor. 

MTO ve TEB arasında imzalanan 
anlaşma sebebiyle düzenlenen 
toplantıya, TEB Marmaris Şube 
Müdürü Serkan Ataş, TEB Marma-
ris İşletme Müşteri İlişkileri Yöne-
ticisi Adnan Gökhan Şulen, MTO 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu 
Ayhan, Meclis Başkanı Nurgül 
Candan, Yönetim Kurulu üyeleri 

Mustafa Kodaman ve İbrahim 
Tekin ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Ergücü katıldı. İmzalanan 
protokol sonucunda; esnafa yüzde 
1.99'dan başlayan faiz oranları ile 
ödemesiz dönemli 36 aya kadar 
vadeli kredi imkanı, 29 gün bloke 
0 komisyonla uygun pos koşulları, 
gerekli şartlar sağlanması halinde 
üyelere özel EFT, Havale, Hesap 
işletim ücreti masrafsızlık tanımı 
sağlanıyor. Bu koşullardan oda 
üyelerinin faydalanabilmesi için 
yapmaları gereken şey ise; güncel 
tarihli oda kaydı alınması. 
MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, 
söz konusu anlaşma sayesinde, 
yeni sezonda ihtiyacı olan esnafın 
ödeme kolaylıkları sayesinde bu 
anlaşmadan yararlanacağını dü-
şündüğünü belirtti. TEB'in sağladı-
ğı bu hizmetten Marmarisli esnaf 
adına memnuniyet duyduğunu 
dile getiren Ayhan, bu tür ticari fa-
aliyetlere yönelik projelerin devam 
etmesi için çalışmalar yürüteceğini 
dile getirdi.

MTO VE TEB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDIMTO VE TEB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
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Denizbank Marmaris Şube 
Müdürü Emin Deniz ve KOBİ 
Portföy Yöneticisi Hülya 
Yıldız Odamız Yönetim Ku-
rulunu ziyaret etti. Yönetim 
Kurulu Başkanımız S. Mutlu 
Ayhan, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz, Görkem İnal, Öz-
gecan Çetinkaya ve İbrahim 
Tekin’in yer aldığı görüşme-
de, Oda üyelerimizin banka 
kredisi ve diğer banka iş-
lemlerinde faydalanabilece-
ği çeşitli avantajlar hakkında 
görüşmeler yapıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün Marmarise’ gelişi-
nin 84. yıl dönümü dolayısıyla 
ilçemizde tören düzenlendi. 
Atatürk Meydanı’nda 23 Şubat 
2019 tarihinde düzenlenen 
törende, Odamız folklor gös-
terisi gerçekleştirdi. Gösteri 
büyük bir coşkuyla izlendi. 
Tören sırasında Atatürk 
anıtına çelenk sunulmasının 
ardından resim, kompozisyon 
ve şiir yarışmalarında derece-
ye giren öğrencilere ödülleri 
verildi. Emekli Astsubay Erol 
Uysal, Atatürk’ün askeri ve 
siyasi bir deha olduğunu söy-
ledi. Özel ve anlamlı bir günü 

yaşadıklarını anlatan Uysal, 
“Mustafa Kemal Atatürk’ün 
denizden gelerek onurlan-
dırmasının 84. Yılındayız. 
Atatürk’ü anmanın azim ve 
kararlığı bilincindeyiz. Atatürk, 
ulusumuz ve yabancı ulusla-
rında kahraman gördüğü bir 
isimdir.” dedi Atatürk’ün ilçeyi 
ziyarette kullandığı Ege Va-
puru’nu temsilen bir yelkenli, 
denizden geçiş yaptı. Tören 
kapsamında Marmaris Aksaz 
Deniz Üs Komutanlığı Bando-
su, Atatürk’ün sevdiği ve onun 
için yazılmış marşlardan kon-
ser verdi. Alandakiler, askeri 
bandoya alkışlarla eşlik etti.

Denizbank Marmaris Denizbank Marmaris 
Şube Müdürü’nden Şube Müdürü’nden 

Odamıza ZiyaretOdamıza Ziyaret

ATAMIZ’IN MARMARİS’E GELİŞİNİ KUTLADIKATAMIZ’IN MARMARİS’E GELİŞİNİ KUTLADIK
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Atatürkçü Düşünce Derneği 
Başkanı Dilay Uçar, 22 Şubat 
2019 günü Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı ve üyelerine 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan ve Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Özgecan Çetinkaya, 
Görkem İnal ve Mustafa Koda-
man, Meslek Komitesi Üyemiz 
Ayşe Aras'ın katıldığı görüşmede 
karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

Atatürkçü Düşünce Atatürkçü Düşünce 
Derneği’nden Yönetim Derneği’nden Yönetim 
Kurulumuza ZiyaretKurulumuza Ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) bünyesinde, 
Marmaris Ticaret Odası'nda 
faaliyet gösteren İl Genç Giri-
şimciler ve Kadın Girişimciler 
Kurulları, İcra Komitesi için 
seçimlerini gerçekleştirildi. 
Seçimler sonucunda asil ve 
yedek üyeler belirlendi. 
MTO'da 27 Şubat 2019 tari-
hinde yapılan seçimler sonu-
cunda TOBB İl Kadın ve Genç 
Girişimci Kurulları oylarını 
kullanarak komite üyelerini 
belirledi. Seçim sonuçlarına 
göre; Kadın Girişimci Kurulu 
İcra Komitesine asil üye 
olarak Nurgül Candan, Turan 

Tuğrul ve Ayşe Nurdan aras 
seçilirken, yedek üyeler de 
Özlen Çelik ve Tuba Yılmaz 
oldu. Genç Girişimci Kurulu 
İcra Komitesi'ne ise; Hasan 
Tuğrul, Ergün Bağlı ve Özge 
Sedef Kırçiçeği asil üye olarak 
seçilirken, Özgür Kızılca, Uğur 
Aydemir ve Şaban Başak İnce-
kara yedek üye oldu. 
Seçim neticesinde komitede 
yer alan asil üyeler, 7 Mart 
tarihinden önce Muğla Ticaret 
ve Sanayi Odası'nda diğer 
ilçe odalarla birlikte yapılacak 
seçime katılarak Başkan ve 
Başkan Yardımcısını seçecek. 

GENÇ VE KADIN 
GİRİŞİMCİ 
KURULLARI İCRA 
KOMİTESİNİ 
BELİRLEDİ

Marmaris Şekerbank Müdürü Mehmet Efe, 
8 Mart 2019 tarihinde Odamız Yönetim Ku-
rulu Başkanı S. Mutlu Ayhan'ı ziyaret etti. 
Marmaris Ticaret Odası üyelerinin ticari 
faaliyetlerinde banka işlem kolaylığı ve üye 
memnuniyetine yönelik iyileştirme konu-
larında görüşmeler yapan Başkan Ayhan, 
ziyaretin karşılıklı işbirliği fırsatlarına zemin 
hazırladığını ifade etti.

ŞEKERBANK MARMARİS ŞEKERBANK MARMARİS 
ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ 
ODAMIZI ZİYARET ETTİODAMIZI ZİYARET ETTİ
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Vergi Haftası sebebiyle 4 Mart tarihinde Marmaris’te bulunan Genç Girişimcilere “Genç girişimcilerde Kazanç 
İstisnası” konulu bir seminer düzenledik. Marmaris Vergi Dairesi iş birliğinde yaptığımız seminere Gelir ;Uz-
manları Tuncer Turgut ve Hamdi Bal, Gelir Uzman Yardımcısı Didem Koyuncu katıldı. Seminer sırasında birer 
sunum yapan katılımcılar Genç Girişimcilere vergi usul ve esasları hakkında da bilgi verdi. 

GENÇ GİRİŞİMCİLERE KAZANÇ İSTİNASI SEMİNERİ

VERGİ DAİRESİ 
BAŞKANI ZİYARET ETTİ
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan, Başkan Yardımcımız 
Özgür Dervis, 4 Mart 2019 tarihin-
de Vergi Dairesi’nden gelen heyeti 
ağırladı. Marmaris Vergi Dairesi 
Müdürü Mücadettin Şanal, Müdür 
Yardımcısı Özgür Özdemir, Gelir 
Uzmanı Murat Kantarcı, Recep Ül-
gen ve Behiye Başdemir ile görü-
şen Ayhan, vergi haftasına yönelik 
fikir alışverişinde bulundu.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Mutlu Ayhan 13 Mart 2019 tarihinde 
yerel seçim öncesi Demokrat Parti Ge-
nel Başkanı Gültekin Uysal, İl Başkanı 
İsmet Köse, İlçe Başkanı Mustafa Tüzün 
ve DP Muğla Büyükşehir Başkan Adayı 
Mehmet Kocadon’u ağırladı. MTO Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Özgecan Çetinkaya 
ve Görkem İnal’ın da yer aldığı görüş-
mede, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.

DP GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL 
VE DP MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN 
ADAYI MEHMET KOCADON’DAN 
ODAMIZA ZİYARET
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KAGİK SEÇİMLERİ YAPILDIKAGİK SEÇİMLERİ YAPILDI
10 Mart tarihinde Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan seçimler sonucunda TOBB İl Muğla Kadın Girişim-
ciler Komitesi (KAGİK) Başkan Yardımcılığı görevine Odamız KAGİK İcra Kurulu Üyesi Ayşe Nurdan Aras seçildi. 
Yine aynı gün yapılan seçimde Odamız Genç Girişimciler İcra Komitesi Üyesi Hasan Tuğrul, TOBB İl Muğla genç 
Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Bağımsız Başkan Adayı ve 
Fethiye Belediye Başkanı 
Behçet Saatcı, Fethiye Bele-
diye Başkan Yardımcısı Mete 
Atay, yerel seçim öncesi ku-
rum ziyaretleri kapsamında 
Odamızı ziyaret etti. Meclis 
Başkanımız Nurgül Candan, 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan, Yönetim Kurulu 
Üyesi Görkem İnal'ın da katıl-
dığı görüşmede; yerel seçim 
sonrası ilçemiz için yapılması 
planlanan projeler görüşüldü.  

Belediye 
Başkan Adayı 
Behçet Saatcı 
Ziyareti
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Odamız Meclis Başkanı Nurgül 
Candan, Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Mutlu Ayhan, Başkan Yardımcısı 
Özgür Dervis, Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi Üyelerimiz 
Ayşe Nurdan Aras ve Turan Tuğ-
rul, 8 Mart 2019 tarihinde Mar-
maris’teki Kadın Girişimcilerimizi 
ziyaret etti. 

8 Mart’ta 
Kadın 
Üyelerimize 
Çiçek 
Götürdük

Candan Öğünç

Sona Karakaş
Canan Zoroğlu

Aynur İnce Sharon Elaine Ay
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla ülke genelinde başlatılan İstihdam Seferberliği 
2019 çalışmalarına Marmaris de katıldı. Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, oluşturulan 

teşvik paketlerinin Marmaris ticari hayatına olumlu katkı sağlayacağına inandığını belirtti. 

21 Ocak’ta düzenlenen TOBB Tür-
kiye Ekonomi Şurası’nda, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 
TOBB’nin yoğun çalışmaları sonu-
cu hazırlanan istihdam teşvikleri 
paketi sayesinde ‘’Burası Türkiye 
Burada İş Var’’ sloganıyla İstihdam 
Seferberliği 2019 kampanyası 
başlatıldı. Kampanya kapsamında 
işverene sunulan 8 maddelik des-
tek teşviklerinin tarihi destekler 
nitelikte olduğundan bahseden 
Başkan Ayhan, şunları da ekledi: 
“Bu teşviklerden çok önemli 
gördüğüm iki tanesinden birincisi 
Nisan ayı sonuna kadar sağlayaca-
ğınız her ilave istihdamın 3 ay bo-
yunca maaşını, sigorta primlerini 
ve vergisini devlet karşılıyor. Yani 
üç ay boyunca işletmeye herhangi 
bir maliyeti yok. Devamındaki 9 
ay boyunca da devletimiz sigorta 
primleri ve vergilerini ödemeye 
devam ediyor. Eğer işe alınacak 
kişi kadın, genç ve engelli ise bu 

9 aylık süre 15 aya kadar uzuyor. 
İkincisi ise eğer bir işveren işlerin-
de sıkıntı yaşıyorsa, faaliyeti dur-
muş veya azalmışsa çalışanlarının 
maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma 
Ödeneği kapsamında İşsizlik 
Sigortası Fonu’ndan ödeniyor. 
Yani, işler iyi gitmediyse işçiyi işten 
çıkarmak değil, istihdamı korumak 
önceliğimiz olacak.” 
Turizm sezonunun yaklaştığı 
Marmaris’te işletmelerin artan 
iş gücü maliyetlerine de dikkat 
çeken Ayhan, İstihdam Seferberliği 
2019 programının bu maliyet 
yükünü hafifletecek teşvikleri 
içerdiğini de dile getirdi. TOBB 
koordinasyonunda devam eden 
bu kampanyanın yaklaşan turizm 
sezonunda işgücü maliyetini 
düşüreceğini, daha fazla personel 
istihdam ederek hizmet kalitesinin 
artmasına büyük katkı sağlayaca-
ğına inandığını dile getirdi. 
Bu tarihi teşviklerden yararlan-
manın her işletmenin yararına 

olacağını dile getiren Ayhan; istih-
damseferberligi.org. adresinden 
tüm bu teşviklerin detaylarına ve 
koşullarına ulaşmanın mümkün 
olduğunu ekledi. Marmaris için 
istihdamın oldukça önemli oldu-
ğunu ve yaklaşan turizm sezonu 
sebebiyle pek çok işletmenin yeni 
personel alımı yapacağını ekleyen 
Ayhan, bu teşviklerin sezonun 
daha rahat geçmesine katkı sağla-
yacağını ifade etti. 
İstihdam sağlamanın hem ülke 
hem de bölge ekonomisine kat-
kılarının oldukça fazla olduğunu 
sözlerine ekleyen Ayhan son 
olarak; “işverenlerin kampanyaya 
katılımı için bürokratik prose-
dürler asgari seviyeye indirildi. 
Bu programdan azami derecede 
faydalanmak son dönemde artan 
işletme maliyetlerini  düşürerek, 
karlılığı artıracak ve genel an-
lamda Marmaris ticaret hayatına 
olumlu yönde etki edecektir” 
şeklinde konuştu. 

BURASI MARMARİS, BURADA İŞ VAR!
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MTO Meclis Başkanı Nurgül Can-
dan ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Mutlu Ayhan’ın ev sa-
hipliğinde, MTO Hizmet Binası’nda 
düzenlenen toplantıda, Cumhur-
başkanlığı himayesinde Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 
İstihdam Seferberliği 2019 Devlet 
Teşvikleri anlatıldı. Marmarisli 
işverenlerin yoğun ilgi gösterdiği 
toplantı sırasında, 2019 yılı içeri-
sinde işverenlere hazırlanan teşvik 
paketleri ve bunların işletmelere 
olan faydalarının anlatıldığı bilgile-
ri içeren konuşmalar yapıldı.

İSTİHDAM HİZMET KALİTESİNİ 
DOĞRUDAN ARTIRIR
MTO Başkanı Ayhan, konuşmasın-

da öncelikle çıkartılan teşviklerin 
dikkatle incelenmesi ve mutlaka 
değerlendirilmesi gerektiğini 
düşündüğünü ifade etti. Bu 
teşviklerin özellikle yaklaşan 
turizm sezonunda işverenler için 
kaçırılmaması gerektiğini belirtti. 
“Burası Marmaris Burada İş Var” 
sloganıyla teşviklerin öne çıkan 
maddelerinden bahseden Başkan 
Ayhan, özellikle 3 ay boyunca 
istihdam edilen personelin ücret, 
sigorta primi ve vergisinin devlet 
tarafından karşılanacağına dikkat-
leri çekti. Yararlanacakları bu teş-
viklerle birlikte turizm sezonunda 
iş gücü maliyetinin düşeceği, bu 
sayede artan istihdamla birlikte 
Marmaris’te hizmet veren mekan-
ların kalitesinin yüksek oranda 
artacağını ifade etti. Başkan Ayhan 

konuşmasında; bürokratik prose-
dürlerin asgari düzeye çekildiğini 
ve bu sayede herkesin hızlıca 
faydalanabileceği bu teşviklerin, 
turizm sezonu öncesinde önemini 
bir kez daha vurguladı.

MARMARİS’E 2018 YILINDA 11 
MİLYON TEŞVİK
Toplantı sırasında konuşma 
yapan İŞKUR ve SGK Muğla İl 
Müdürleri ise; yine teşviklerden 
bahsederken, işletmelerle birebir 
görüşmeler de yaptıklarını söyle-
yerek, detaylı bilgi almak isteyen 
üyelere davette bulundu. İstihdam 
Seferberliği kapsamında ilgili tüm 
kurumların işverenlerin ekonomi-
sini rahatlatmak amacıyla önemli 
çalışmalarda bulunduklarına dik-
kat çeken İŞKUR Muğla İl Müdürü 
İlyas Sarıyer, muhasebe ve insan 
kaynakları departmanlarının teş-
viklerin anlatıldığı internet sayfası-
nı dikkatle incelemeleri gerektiğini 
belirtti. Muğla Bölgesi’ne geçtiği-
miz yıl personel teşvikleri için ya-
pılan devlet yardımlarının yaklaşık 
200 milyon TL tutarında olduğunu 
söyleyen Sarıyer, Marmaris için bu 
rakamın 11 milyon TL olduğunu 
açıkladı. Yeni teşviklerle birlikte 
geçtiğimiz yıla oranla yükselme 
beklediklerini sözlerine ekledi.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 
2019 İSTİHDAM 
TEŞVİKLERİ TOPLANTISI
 Marmaris Ticaret Odası’nda 
(MTO) 27 Mart 2019 tarihinde 
düzenlenen Meslek Komiteleri 
Ortak Toplantısı’nda, İstihdam 
Seferberliği 2019 Teşvikleri 
anlatıldı. MTO üyelerinin yoğun 
katılım gösterdiği toplantıya, 
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı Muğla İl Mü-
dürü İlkay Türkoğlu, SGK Muğla 
İl Müdürü Ahmet Ekecan, İŞKUR 
Muğla İl Müdürü İlyas Sarıyerli, 
SGK Marmaris İlçe Müdürü 
Zennur Karademir katıldı.

İlyas Sarıyer İlkay Türkoğlu Ahmet Ekecan
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy’un 28 Mart 2019 
tarihinde Marmaris'e yaptığı ziya-
ret kapsamında oda başkanları ve 
sektör temsilcileri ile bir toplantı 
gerçekleştirdi. Toplantıya katılan 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Mutlu Ayhan, yaklaşan sezon 
öncesinde sıkıntı yaşanılan bazı 
sektörlerin sorunlarını sözlü ola-
rak Bakan Ersoy'a iletti ve çözüm 
önerisi talebinde bulundu. Sayın 
Bakan sorunları dikkatle dinleye-
rek, süratle çözüme kavuşturulma-
sı için çalışılacağını dile getirdi.

Odamız Meclis Başkanı Nur-
gül Candan, Yönetim Kurulu 
Başkanı S. Mutlu Ayhan, Genel 
Sekreter Taşkın Baykara, Aydın 
Ticaret Odası tarafından 20 
Mart 2019 tarihinde düzen-
lenen İstihdam Seferberliği 
Toplantısı’na katıldı.  Toplantı 
sonrasında TOBB Başkanı M. Ri-
fat Hisarcıklıoğlu ile görüştüler.

Turizm Bakanı’na Sektörel 
Sorunlarımızı İlettik

TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu 
İle İstihdam 
Görüşmeleri

MAREX 2019’U 
ZİYARET ETTİK
Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği himayesinde düzenlenen ve 
20 Mart 2019 tarihinde kapıla-
rını açan 20. Marmaris Turistik 
İşletmeler Donanımı ve Gıda 
İhtisas Fuarı (MAREX), Marmaris 
ve çevresinden pek çok firmaya 
ev sahipliği yaptı. Odamız Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Özgür Dervis, Yönetim Kurulu 
Üyesi İbrahim Tekin ve Genel 
Sekreter Taşkın Baykara’nın 
katıldığı fuar, çok sayıda kişi 
tarafından ziyaret edildi. 
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Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan, Yönetim Kurulu 
Üyesi Özgecan Çetinkaya, Genel 
Sekreterimiz Taşkın Baykara, 
Türk Polis Teşkilatımızın 174. 
kuruluş yıl dönümü sebebiyle; 
Marmaris İlçe Emniyet Müdürü 
Metin Ercan ve Müdür Yardım-
cısı İsmail Toygun’u 10 Nisan 
2019 tarihinde ziyaret etti. İlçe-
mizdeki refah ve güvenli ortamı 
sağladıkları için polis memurla-
rımıza teşekkürlerini ilettiler.

TÜRK POLİS 
TEŞKİLATI’NIN 
174. YILI 
KUTLU OLSUN

Odamız Meclis ve Yönetim Kurulu, 
31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel 
seçimler sonucu Marmaris Belediye 
Başkanı seçilen Sayın Mehmet 
Oktay'ı makamında ziyaret etti. Yak-
laşan turizm sezonu öncesi, esnaf 
ve işletmelerin görüşlerini aktaran 
MTO Yönetim ve Meclis üyeleri, 
önümüzdeki 5 yıl süresince Bele-
diye'nin başarılı işlere imza atması 
konusunda iyi dileklerini dile getirdi.

Marmaris’in Yeni 
Belediye Başkanı’na 
Hayırlı Olsun
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2019 YILINDA İLÇEMİZDE EN ÇOK İSTİHDAM SAĞLAYAN 
İŞ İNSANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafın-
dan 2019 yılında başlatılan İstihdam Seferberliği 
kampanyası kapsamında Marmaris’te en çok 
kişiye istihdam sağlayan işletmelerimize teşek-
kür plaketi verdik. Meclis Başkanımız Nurgül 
Candan, Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu 
Ayhan, Başkan Yardımcılarımız Özgür Dervis 
ve Ömer Erden, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 
Tekin ve Görkem İnal  tarafından takdim edilen 
plaketler ile iş insanlarımıza Marmaris istihdamı-
na sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür ederiz. 

Club Alize otel sahipleri İhsan salakozlu, Mustafa Çoban

Aqua Hotel sahibi Doğan Tugay

Green Nature Hotels Sahibi Sedat Kamış Paşa Otelleri’nin sahibi Yaşar Ünlü Julian Otelleri Sahibi Ahmet Gençalioğlu

Pineta Hotel sahibi Hüseyin Durmaz Paşa Otelleri’nin sahibi Yaşar Ünlü ve İbrahim Altuntaş

Özel Ahu Hastanesi Başhekimi 
Sahir Öktem ve Genel Müdürü 
Tayfun ŞentopSelen Kuyumculuk sahibi Fehmi Bakistanlı
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Odamız Meclis üyesi ve 
TOBB Kadın Çalışma Kurulu 
üyesi Ece İncekara, 75. 
TOBB Genel Kurulu öncesi 
30 Nisan 2019 tarihinde 
TOBB Başkanı Sn. M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu başkanlığında 
düzenlenen Kadın Çalışma 
Kurulu Toplantısı’na katıldı. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nur-
gül Candan, Meclis Üyelerimiz ve 
TOBB Delegeleri Cüneyt Ünver, Ece 
İncekara, Kamil Çakır, Murat Erhan 
Demir ve Bülent Horoz, Odamız 
Genel Sekreteri Taşkın Baykara, 
Ankara'da 1-2 Mayıs tarihlerinde 
yapılan, Cumhurbaşkanı Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan ve çok sayıda 
Bakanın yer aldığı 75. TOBB Genel 
Kurulu'na katıldı. Diğer Odalarla 
çeşitli temaslar kuran Marmaris 
Ticaret Odası heyeti, ilçemizin gele-
ceği için görüşmelerde bulundu.
Genel Kurul öncesinde Anıtkabir zi-
yareti de yapan Odamız heyeti, di-
ğer il ve ilçe Odaları ile görüşmeler 
yaparak fikir alışverişinde bulundu. 

75. TOBB GENEL KURULU’NDA 
TEMASLARDA BULUNDUK 

TOBB Kadın 
Çalışma 
Kurulu 
Ankara’da 
Toplandı
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Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı S. Mutlu Ayhan, 10 
Mayıs 2019 tarihinde Fiba-
banka Akdeniz Bölge Müdü-
rü Rüçhan İnan ve Marmaris 
Şube Müdürü Volkan Ali 
Küçük ile görüştü. Görüşme-
de ilçemizin turizm ve ticari 
hayatı hakkında karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Marmaris SGK İlçe Müdürü 
Zennur Karademir ve Müdür 
Yardımcısı Murat Azgın 14 
Mayıs 2019 tarihinde  Sosyal 
Güvenlik Haftası sebebiyle 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan’ı ziyaret etti. Ge-
nel Sekreter Taşkın Baykara’nın 
da katıldığı görüşmede Mar-
maris ticari hayatı ve turizmine 
ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

Akbank Marmaris Şube Müdü-
rü Yusuf Ali Demirok ve KOBİ 
Müşteri İlişkileri Yöneticisi 
Figen Ünlü, 16 Mayıs tarihinde 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan’a nezaket ziyare-
tinde bulundular. Görüşmeye 
Genel Sekreterimiz Taşkın 
Baykara da eşlik etti. 

Sosyal Güvenlik 
Kurumu’ndan 
Ziyaret

Akbank Şube 
Müdürü İle 
Görüştük

EKONOMİ BULUŞMALARI
Fibabanka Bölge 
Müdürünü 
Ağırladık
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5 Haziran 2018 tarihinden itibaren, gerçek kişi tacirler 
ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketle-
ri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerin-
den en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün so-
rumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine 
dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması 
gerektiğine ilişkin yapılan düzenleme birlikte, Odamız 

emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz ve 
çalışanları için bir eğitim düzenledik. 
TOBB MEYBEM tarafından 17 Mayıs 2019 tarihinde 
Odamız hizmet binasında, ilçemizde bulunan Emlak 
Danışmanlarına yönelik düzenlenen seminerde 
belgenin nasıl alınabileceğine yönelik bilgilendirme 
yapıldı.

EMLAK DANIŞMANI ADAYLARINA EĞİTİM SEMİNERİ 

Marmaris Belediyesi 
Başkan Yardımcıları İhsan 
Öztürk ve Hakan Köksal, 22 
Mayıs 2019 tarihinde Yöne-
tim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan’ı makamında 
ziyaret etti. Genel Sekte-
rimiz Taşkın Baykara’nın 
da eşlik ettiği görüşmede 
Seçim sonrası iyi dileklerini 
ileten Öztürk ve Köksal, 
Başkan Ayhan’a önümüzde-
ki dönemde başarılar diledi.

Marmaris 
Belediyesi Başkan 
Yardımcılarından 
Hayırlı Olsun 
Ziyareti

24 www.mto.org.tr

Mayıs 2019



Marmaris Ticaret Odası ilgili mev-
zuat gereği 21 Mayıs 2019 tarihin-
de Yönetim Kurulu içinde yapılan 
seçim neticesinde tüm üyelerin 
oylarıyla Başkanlık görevine S. 
Mutlu Ayhan seçildi.
Marmaris Ticaret Odası Eski Baş-
kan’ı Mehmet Baysal’ın, 31 Mart’ta 
yapılan yerel seçimler sebebiyle 
istifa etmesinin ardından, yerine 
yönetmelik gereği en yaşlı başkan 
yardımcısı sıfatıyla S. Mutlu Ay-
han Başkanlık görevini üstlendi. 
Geçtiğimiz Kasım ayında ek 
madde ile yönetmelikte değişiklik 
yapılarak “seçimi kazanamayan 
Oda Başkanı’na görevine dönme 
hakkı” tanınmıştı. Resmi seçim 
sonuçlarının açıklanmasıyla 
birlikte Mehmet Baysal’ın göreve 
geri dönmeme kararı almasının 
ardından, Oda Yönetim Kurulu 
üyeleri arasında bugün yapılan se-
çim sonucunda Başkanlık görevini 
yürüten S. Mutlu Ayhan kalan 3 
yıl süre için resmi olarak Yönetim 
Kurulu Başkanı seçildi. 
Başkan Ayhan, seçim sonucu tüm 
yönetim kurulu üyelerine teşekkür 
ederek; “Bugüne kadar Odamıza 
katkısı bulunan tüm eski Oda Baş-
kanları ve Meclis Başkanlarımıza, 

Meclis, Meslek Komitesi ve Oda 
personelimize, tüm üyelerimiz ve 
şahsım adına teşekkür ediyorum. 
Yönetim Kurulu üyelerimizin 
güvenini boşa çıkarmamak ve 
Odamızı bölgemizin en başarılı 
Odası haline getirmek için, daha 
önceden olduğu gibi hep birlikte 
azimle çalışmaya devam edeceğiz. 
Marmaris Ticaret Odası, her za-
man olduğu gibi bugünden sonra 
da turizmde ve ticarette bölgemi-
ze yaptığı katkıları sürdürmek için, 
daha önceden hayata geçirdiği 
projelere yenilerini ekleyerek var 
gücüyle çalışmaya devam edecek. 
Sezonun başlamasıyla birlikte 
Marmaris’in turizm sezonundan 
en verimli şekilde yararlanması 
ve tüm üyelerimizin bu sezonu 
başarılı ve kazançlı bir şekilde ge-
çirmesi için Yönetim Kurulu olarak 
çalışmaya ve üretmeye devam 
edeceğiz.
Millî Mücadelemizin 100. Yılını kut-
ladığımız bu dönemde, Ulu Önder 
Atatürk’ün ilkelerini şiar edinerek, 
ülkemizin kalkınması ve ekono-
mimizin gelişmesi için üstümüze 
düşen her türlü vazifeye hazırız. 
Odamızın daha istikrarlı ve ba-
şarılı bir ivme kazanmasına katkı 

sağlamaya, dünya standartlarında 
bir hizmet kalitesi oluşturmaya 
devam edeceğiz. Ben ve Yönetim 
Kurulu üyelerimiz; Marmaris’imi-
zin markalaşması ve turizminin 
gelişmesi adına azimle çalışarak, 
turizmin gözbebeği ilçemizin daha 
başarılı bir seviyeye gelmesi için 
yeni projelerimizi hayata geçirece-
ğiz. Hizmet kalitemiz ve misyonu-
muz gereği, Oda üyelerimize olan 
sorumluluklarımızı her zaman ön 
planda tutacağız. İlkemiz; Marma-
ris Ticaret Odası olarak iş birliği 
ve bütünlük içinde ülkemiz ve 
Marmaris için hizmet etmektir.
Bu bağlamda beni bu göreve layık 
gören Yönetim Kurulu Üyelerimi-
ze, Meclis Başkanımız ve Meclis 
üyelerimize kıymetli destekleri için 
tekrar teşekkür ederim” şeklinde 
konuştu.
Boşalan Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevine ise Ömer 
Erden seçildi. Erden görevini, Baş-
kan Yardımcısı Özgür Dervis ile 
birlikte yürütecek. Yönetim Kuru-
lu’nda yer alan diğer isimler şöyle; 
Enis Bilgiç, Görkem İnal, İbrahim 
Tekin, Mustafa Kodaman, Onur 
Tokmak, Özgecan Çetinkaya.   

MTO’DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR 
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Yönetim Kurulu Başkanımız 
S. Mutlu Ayhan, Meclis Baş-
kanımız Nurgül Candan, YK 
Başkan Yardımcımız Ömer 
Erden, YK Üyelerimiz İbrahim 
Tekin ve Özgecan Çetinkaya 
ve Genel Sekreterimiz Taşkın 
Baykara, Muğla Valisi Sayın 
Esengül Civelek’i 28 Mayıs 
2019 tarihinde makamında 
ziyaret etti. Dünya’nın incisi 
Marmaris’imizin geleceği için 
Odamızın yürüttüğü projeleri 
Sayın Vali’ye aktaran Yöne-
tim Kurulumuz, turizmin 
daha uzun ve daha yoğun 
yaşanabilmesi için çalışmala-
rına devam edeceğini iletti.

Odamız Yönetim Kurulu, 28  
Mayıs 2019 tarihinde Muğla 
Büyükşehir Belediye Başka-
nı Dr. Osman Gürün’e neza-
ket ziyareti yaptı. Yönetim 
Kurulu Başkanımız S. Mutlu 
Ayhan, Meclis Başkanımız 
Nurgül Candan, YK Başkan 
Yardımcımız Ömer Erden, 
YK Üyelerimiz İbrahim 
Tekin ve Özgecan Çetinkaya 
ve Genel Sekreter Taşkın 
Baykara’nın yer aldığı gö-
rüşmede Muğla ve Marma-
ris arasında kurulabilecek 
işbirlikleri görüşüldü.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
S. Mutlu Ayhan, Meclis Baş-
kanımız Nurgül Candan, YK 
Başkan Yardımcımız Ömer 
Erden, YK Üyelerimiz İbrahim 
Tekin ve Özgecan Çetinkaya 
ve Genel Sekreterimiz Taşkın 
Baykara, 28 Mayıs 2019 
tarihinde Muğla Ticaret Bor-
sası Yönetim Kurulu Başkanı 
Hurşit Öztürk ile görüştü. 
Karşılıklı yürütülebilecek işbir-
liklerinin Muğla ve Marmaris 
esnafı için yararlı olabileceği-
nin konuşulduğu görüşmede, 
farklı sektörlerde yürütülebi-
lecek projeler tartışıldı.

YÖNETİM KURULUMUZDAN 
KAMU KURUMLARINA BİR DİZİ ZİYARET 

Mayıs 2019
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Yönetim Kurulumuz Yönetim Kurulumuz 
Marmaris Kaymakamı Marmaris Kaymakamı 

ile görüştüile görüştü
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı 
Nurgül Candan, YK Başkan Yar-
dımcısı Ömer Erden, YK Üyeleri 
İbrahim Tekin ve Özgecan Çetin-
kaya, Genel Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Ergücü, 27 Mayıs 2019 
tarihinde Marmaris Kaymakamı 
Celalettin Yüksel’i makamında 
ziyaret etti. İlçemizin turizm po-
tansiyelinin görüşüldüğü ziyaret-
te, yeni projeler de konuşuldu. 

Her yıl 27 Mayıs - 2 Haziran 
tarihleri arasında kutlanan 
Sigorta Haftası sebebiyle; Oda-
mız Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Özgür Dervis ve Si-
gortacılık Meslek Komitesi Baş-
kanı Uğur Aydemir ve  komite 
üyesi Ece İncekara, İlçemiz 
kamu kurumları yetkili isimleri-
ne ziyaretlerde bulundu. Mar-
maris Kaymakamı Celalettin 
Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Züleyha Aldoğan, Marmaris 
Belediye Başkanı Mehmet 
Oktay’a yapılan ziyaretlerde 
sigorta sektörü ve sigortanın 
öneminden bahsedildi.
Komite Başkanı Uğur Aydemir; 
“Sigorta Acenteleri sadece 
sigorta poliçeleri üreten kişiler 
değiliz. Bizler ülkemizdeki 
tüm kişi ve kurumların yüz-
lerce farklı riskine teminat 
sunulmasına aracılık eden ve 
bu faaliyeti yaparken de Risk 
Yönetimi, Kriz Yönetimi, Halkla 
İlişkiler, Finans Yönetimi, Hu-
kuk ve daha birçok konuda bil-
gi ve donanıma sahip olan ki-
şileriz. Tüm kişi ve Kurumların 
en önemli ve hayati risklerine 
teminat sağlanmasına aracılık 
eden mesleğiz” şeklinde ko-
nuştu.

SİGORTA SEKTÖR SİGORTA SEKTÖR 
TEMSİLCİLERİMİZDEN TEMSİLCİLERİMİZDEN 
NEZAKET ZİYARETLERİNEZAKET ZİYARETLERİ
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Odamız Yönetim Kurulu Baş-
kanı S. Mutlu Ayhan, 30 Mayıs 
2019 tarihinde ilçemizin yerel ve 
ulusal basın temsilcileriyle iftar 
yemeğinde biraraya geldi. Oda 
projelerinden ve hedeflerinden 
bahseden Ayhan, Marmaris’in 
geleceği için iş birliğinin oldukça 
önemli olduğunu vurguladı.

Sigorta Haftası sebebiyle Odamız Meslek Komitesi Üyesi Ece İncekara, 31 Mayıs 2019 tarihinde 
erken yaşta sigorta bilinci oluşturmak maksadıyla ilçemiz öğrencilerine seminer verdi. Sigorta-
nın anlamı, günümüzde hayati önemi ve sigorta çeşitliliğinden bahsedilen seminerde öğrenci-
ler konuyla ilgili oldukça başarılı sorular sordu. Gençlerimiz yarınlarımıza umut ışığı oluyor.

MTO Basın Buluşması MTO Basın Buluşması 

Öğrencilere Sigorta Sektörünü Anlattık

Mayıs 2019
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Eski Başkanımız’dan Eski Başkanımız’dan 
Hayırlı Olsun ZiyaretiHayırlı Olsun Ziyareti

Marmarisli İş 
Verenlere Seminer

Fibabanka İle Fibabanka İle 
Protokol İmzaladıkProtokol İmzaladık

Odamız 2. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Balcı, 14 Haziran 2019 tarihinde 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan’ı 
ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. 

Marmaris Ticaret Odası ve Halkbank işbirliğinde 
26 Haziran 2019 tarihinde Odamız binasında 
Marmarisli işverenlere İVME Finansman Paketi 
Semineri düzenlendi. Halkbankası Marmaris Sahil 
Şubesi Müdürü Şebnem Ünal Taktakoğlu, KOBİ 
Müşteri İlişkileri Yetkilileri Mehmet Övünç Özkan, 
İbrahim Deniz Çelebi, Güney Gökçe, Paket kapsa-
mında verilecek kredi imkanlarından bahsetti.
Marmarisli işverenlerin yoğun ilgi gösterdiği 
seminerin ihtiyacı olan işletmelere destek olması 
hedefleniyor. 

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ile Fibabanka arasında 
Oda üyelerinin yararlanabileceği kredi protokolü 
imzalandı. Marmaris Ticaret Odası ev sahipliğinde 18 
Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen toplantıda,  MTO 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Fibabanka 
Marmaris Şube Müdürü Volkan Ali Küçük yer aldı.
Fibabanka ve MTO arasında imzalanan protokole 
göre; Oda üyesi firmaların yüzde 2,25’ten başlayan 
faiz oranları ile, 24 ay vadeli, 130 bin TL’ye kadar kredi 
çekme imkanı bulunuyor. Kredi başvuru koşulları ise; 
2 yıl faaliyet süresini tamamlamış olmak, son yılsonu 
cirosunun 3 milyon TL’nin altında olması ve şirket ge-
lirinin turizm sektöründen sağlandığının belgelenmesi 
halinde sezonda ödeme imkanı (düşük sezonda az 
ödemeli). Ayrıca krediyi kullanan üyelerden 6 ay bo-
yunca hesap işletim, eft ve havale ücreti alınmayacak. 
MTO üyeleri için hazırlanan bu protokolün üyeler için 
oldukça faydalı olduğuna inandığını söyleyen MTO 
Başkanı Ayhan; “Pek çok işletmenin bu fırsattan yarar-
lanacağını düşünüyorum. Uzun zamandır üyelerden 
buna benzer talepler alıyoruz. Bu protokolle birlikte 
bekleyen üyelerimiz için önemli bir anlaşmaya imza 
attık. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. 
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İMEAK Deniz Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Halil Bağlı, Meclis Başkanı 
Osman Ekinci, Meclis Üye-
leri Mustafa Yüce, İdris 
Uçar, YK Üyesi Talat Kay-
gusuz ve Şube Müdürü 
Çağla Akkuş, 25 Haziran 
2019 tarihinde Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı S.
Mutlu Ayhan’ı ziyaret etti. 
Görüşmede Marmaris 
deniz turizmi ve ilçemizin 
ekonomisi hakkında de-
ğerlendirmede bulunuldu. 
Genel Sekreterimiz Taşkın 
Baykara’nın da katıldığı 
toplantıda 2019 turizm 
sezonu da değerlendirildi. 

DTO’dan DTO’dan 
Hayırlı Olsun Hayırlı Olsun 
ZiyaretiZiyareti

Muğla Emlak Danışmanları Esnaf Odası (MEDEO) işbirliğinde, 28 Haziran 2019 tarihinde Odamız hizmet bina-
sında Emlak Danışmanlık firmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Zorunlu hale getirilen mesleki 
yeterlilik belgesinin de anlatıldığı seminerde Marmaris emlak sektörü hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Yöne-
tim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan’ın da katıldığı toplantıda danışmanlık yetki belgesi ve nasıl alınabileceği 
hakkında detaylı bilgi verildi. 

Emlak Danışmanlarımıza Eğitim Semineri

Haziran 2019
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Mutlu Ayhan, 23 Temmuz 
2019 tarihinde Muğla Ticaret 
İl Müdürü ve KOSGEB Muğla İl 
Müdürü Gökhan Akaydın’ı ma-
kamında ağırladı. Genel Sekreter 
Taşkın Baykara, Ticaret Sicil Mü-
dürü Fırat Kaynak Ünlü ve KOS-
GEB Sorumlusu İlker Gökay’ın da 
yer aldığı görüşmede, KOSGEB 
ve Ticaret Bakanlığı projelerinin 
görüşüldüğü ziyarette, Marmaris 
ticari yaşamı değerlendirildi.

KOSGEB VE TİCARET KOSGEB VE TİCARET 
İL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜKİL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜK

Düzce Ticaret Borsası Genel Sekreteri Havva 
Furkan Komit ve Akreditasyon Sorumlusu 
Büşra Duman, 26 Temmuz 2019 tarihinde 
akreditasyon standardı uygulamalarını gö-
rüşmek için Odamızı ziyaret etti.
A sınıfı akreditasyon belgesi olan Marmaris 
Ticaret Odası uygulamalarını inceleyen 
Düzce Ticaret Borsası, örnekler üzerinden 
kıyaslamalarda bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan 
ve Başkan Yardımcılarımız Özgür Derviş ve 
Ömer Erden’in de yer aldığı görüşmede Düz-
ce Ticaret Borsası, Başkan Ayhan’a destekle-
rinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Düzce Ticaret Borsası ile Düzce Ticaret Borsası ile 
Kıyaslama Toplantısı YaptıkKıyaslama Toplantısı Yaptık

KADIN GİRİŞİMCİLER MUĞLA VALİSİ İLE BULUŞTUKADIN GİRİŞİMCİLER MUĞLA VALİSİ İLE BULUŞTU
Odamız Kadın Girişimciler Komitesi, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun (KAGİK) 5 Temmuz 2019 tarihinde 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantısına katıldı. Tarım ve Köy İşleri İl Müdürü, Aile ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığı Sorumlu İl Müdürü’nün de katıldığı toplantıda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi destekli KOZ-
MER’in (Muğla Kozmetik Merkezi) geliştirilmesi kapsamında yapılan çalışmalar Kurul Başkanı, Mehtap Şeniz 
Çahan tarafından açıklandı. Toplantı sonuna Muğla Valisi Sn. Esengül Civelek de katılarak kadın girişimcilere 
olan desteğini göstererek başarılar diledi.

Temmuz 2019

32 www.mto.org.tr



Değişen ve rekabet ortamının arttığı günümüz ekonomik gidişatta akaryakıt 

istasyonları, kargo firmaları ve eğitim sektöründe indirimli anlaşmalar yaptık. 

Ayrıca 5 farklı ilde de anlaşmalı otellerde konaklama yapabilirsiniz. 

www.mto.org.tr/indirimkulup adresini ziyaret ederek detaylarına ulaşmanız mümkün. 

MTO’dan Üyelere Özel
İndirim Anlaşmaları
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26 Temmuz 2019 tarihinde Muğla 
Odaları ve Borsa Ortak Toplantı-
sı'nda konuşma yapan Marmaris 
Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu 
Ayhan, turizme yönelik yapılması 
gereken iyileştirme çalışmaların-
dan bahsederek; "Alınabilecek çe-
şitli önlemlerle hedeflenen turizm 
rakamlarına ulaşabiliriz. Ancak bu 
konuda devlet desteğinin önemi 
büyük" dedi. 

Milas Ticaret ve Sanayi Odası ev 
sahipliğinde bugün yapılan Muğla 
Odaları ve Borsa Ortak Toplantı-
sı'nda bölge turizmi ve geleceği 
konuşuldu. Marmaris Ticaret 
Odası, Bodrum Ticaret Odası, 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 
Muğla Ticaret Borsası, Deniz Tica-
ret Odası’nın (Marmaris, Bodrum, 
Fethiye) katıldığı toplantıda Muğla 
Milletvekilleri ve Oda Meclis ve 
Yönetim Kurulu Başkanları birer 
konuşma yaptı. Toplantıda Muğ-
la’nın 2019 yılı turizm rakamlarına 
bakıldığında beklentilerin altında 
kaldığı ve bu konuda alınabilecek 
önlemlerin başında devlet deste-
ğinin geldiği belirtildi.
Toplantıya katılan Başkan Ayhan, 
konuşması sırasında Marmaris 
turizmi ve ticari yaşamına de-
ğindi. Artan maliyetler sebebiyle 
alım gücünün ciddi oranda düş-

mesinin Marmaris esnafına olum-
suz yansıdığını söyledi. Yabancı 
turist sayısında beklenen artışın 
görülmemesinin turizm rakamla-
rını aşağıya çektiğini ifade Ayhan, 
hammadde fiyatlarında herhangi 
bir indirim olmamasıyla birlikte 
turizmcinin çok zor durumda 
kaldığını belirtti.

DEVLET DESTEĞİ ÖNEMLİ
Turizm işletmecilerinin yabancı 
turist sayısında beklenen geliş-
menin yakalanamamasından 
dolayı sıkıntılı günler yaşadığında 
bahseden Ayhan, bu bağlamda 
alınabilecek önlemlerin başında 
devlet desteğinin geldiğinin altını 
çizdi. Ayhan; “Turizm sektöründe 
konaklama işletmeleri, cafe, bar 
ve restoranlarda, alkollü içecekler 
dahil, tüm yiyecek ve içecek hiz-
metlerinden alınan KDV oranının 
aynı oranda yüzde 8 olarak uygu-
lanması elzemdir. Ayrıca, Eskiyen 
konaklama tesislerini yenileme 
yatırımlarının özendirilmesi hu-
susunda kamu garantisiyle uzun 
vadeli - düşük faizli kredi teşviği 
verilmesi akla ilk gelen çözümler-
dir” şeklinde konuştu.

TANITIM AJANSINDAN 
BEKLENTİMİZ BÜYÜK 
Yaklaşık 10 gün önce yürürlüğe 
giren Turizm Tanıtım Ajansı ile 

ilgili de görüş belirten Ayhan, 
“Öncelikle Ajans ülkemiz ve 
sektör için hayırlı olsun, böyle bir 
kuruma turizm sektörünün uzun 
zamandır ihtiyacı vardı. En çok 
ihtiyacımız olan nitelikli ve har-
cama potansiyeli yüksek turistin 
ülkemize olan ilgisini artırmaya 
yönelik çalışmalar yapacağından 
kuşkum yok. Son yıllarda tüm 
dünyada uygulanmaya başlayan 
şehir vergisi, konaklama vergisi, 
resort vergisi gibi tabirlerle adlan-
dırılan sisteme geçmek hem ajan-
sa fon yaratacak hem de turizm-
ciyi sıkıntıya sokmayacaktır. Bu 
sistem o bölgede konaklayacak 
turistin otel resepsiyonuna dev-
lete verilmek üzere ödediği cüzi 
bir paradır. İspanya’da ‘’ecotasa’’ 
adı verilen geceleme vergisi, her 
bir geceleme için 2,5 ila 4 Euro 
arasında değişmekte. Fransa’da 
yaklaşık 100 yıldır mevcut olan bu 
vergi geceleme başına 50 cent ile 
3 Euro arasında. Yine aynı sistemi 
uygulayan ülkelerden Hollan-
da’da 1 ila 3,5 Euro, İsviçre’de 1 
ila 2,5 Frank arasında kişi başı 
geceleme vergisi alınıyor. Alman-
ya, Polonya, Dubai bu sistemin 
uygulandığı ülkelerden. Çocuklar 
ise bu vergiden muaf tutuluyor” 
şeklinde konuştu.

TOBB ÜYESİ 
MUĞLA 
ODALARI VE 
BORSANIN 
29. ORTAK 
TOPLANTISI 
MİTSO’DA 
YAPILDI

Temmuz 2019
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Meclis Başkanı Nurgül Candan'ın başkanlığında 
gerçekleştirilen MTO Meclis Toplantısı'nda, 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, 
Odamızın çalışmalarından bahsetti. Temmuz 
ayında gerçekleştirilen projelerin detaylarını içerien 
bir konuşma yapan Başkan Ayhan, önümüzdeki 
dönemde hayata geçirilmesi planlanan MTO 
projelerini de meclis üyelerimize aktardı. 
Toplantıya konuşmacı olarak katılan emekli Büyükelçi 
Dr. Umut Arık, Türkiye'nin içinde bulunduğu 
ekonomik durumu değerlendirdi. Ulusal düzeyde 
yapılabilecek önlemleri sektörel bazda ele alan Arık, 
ülkemizin özellikle bazı meslek kollarında yapacağı 
yeni açılımlar ve yatırımlar neticesinde, hem dışa 
bağımlılığın azaltılabileceğini hem de mesleki 
büyümenin Türk iş dünyasına ve esnafına da getirisi 
olacağını belirtti. Gelişmek için öncelikle eğitim, 
yabancı dil ve çağdaş bir neslin öncelik olduğunu 
vurgulayan Arık, sosyal ve toplumsal saygının 
ülkelerin iletişiminde de oldukça etkili olduğunu 
vurguladı. Türkye'nin jeopolitik konumu sebebiyle, 
gerek doğası gerekse enerji kaynakları bakımından 
önemli potansiyele sahip olduğunu ifade eden 
Arık, gelecek nesiller için de böyle bir çalışmanın 
gerekliliğini ekledi. 
Türkiye'nin ekonomik açıdan refah seviyesine 
ulaşabilmesi için özellikle inşaat, iletişim teknolojileri, 
demir çelik, telekomünikasyon, altyapı gibi sektörlere 
ağırlık verilmesi, mikro ve nano teknolojiye uygun 
üretim altyapısı oluşturulması, gerektiğini ifade 
etti. Siyasal konjonktürde yaşanan değişim ve 
gelişimlerin toplumsal yaşama uyum sağlamasının 
ülkelerin gelişmesine olan katkısının altını çizen Dr. 
Arık,  Türkiye'de de bu profilde bir topluma ihtiyaç 
duyulduğunu söyledi. Birbirine uyum sağlayan 
toplumların gelişmişlik düzeylerinin oldukça ileri 
seviyede olduğunu ifade etti. 
Marmaris'in öncelikli endüstrisinin turizm olduğunu 
söyleyen Dr. Arık, Ortadoğu'da yaşanan siyasal 
gelişmeler neticesinde Türkiye'nin özellikle turizm 

sektöründe düşüş yaşadığını belirtti. Önümüzdeki 
süreçte buna çözüm olabilecek alternatiflerin 
geliştirilmesinin Türkiye turizm sektörünün ivme 
kazanmasına faydalı olacağını ifade etti. Çözüm 
önerisi olarak; Marmaris'te üniversite açılması, 
çeşitli hastanelerin varolmasının tercih edilebilirlik 
nedeniyle oldukça önemli olduğunu vurguladı. 
Odamızın iştiraki olan ve 2012  yılında hayata 
geçirdiği Marmaris Bal Evi gibi farklı sektörlerde 
oluşturulabilecek benzer yapıların da turizme katkı 
sağlayacağını sözlerine ekledi. 

Ekonomide Ekonomide 
Yarın Ne Olacak?Yarın Ne Olacak?
Marmaris Ticaret Odası 15. Olağan Meclis Toplantısı, Odamız Meclis üyelerinin de katılımıyla 
31 Temmuz 2019 tarihinde hizmet binamızda gerçekleştirildi. Toplantıya konuşmacı olarak 
emekli T.C. Tokyo ve Roma Büyükelçisi Sn. Dr.Umut Arık katıldı. Emekli Büyükelçi toplantıda 
meclis üyelerimize 'Ekonomide Yarın Ne Olacak?' başlıklı bir konuşma yaptı. 
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CHP Marmaris 
Üyeleri’nden 
Nezaket Ziyareti

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S.Mutlu 
Ayhan’a nezaket ziyaretinde bulundu.
16 Ağustos 2019 tarihinde Muğla ili ve 
Marmaris’imizin geleceği hakkında fikir 
alışverişi yapılan görüşmede, Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Ömer Erden, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Enis Bilgiç, Görkem 
İnal, İbrahim Tekin, Özgecan Çetinkaya ve 
Genel Sekreter Taşkın Baykara da yer aldı.

CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ CHP MUĞLA MİLLETVEKİLİ 
ODAMIZI ZİYARET ETTİODAMIZI ZİYARET ETTİ

Odamız Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı, 23 Ağustos 2019 tari-
hinde emekli Marmaris Kaymakamı Sn. Celalettin Yüksel’in katılımıyla 
hizmet binamızda yapıldı. Marmaris Kaymakamı Sn. Celalettin Yüksel, 
emekli olmasının ardından Odamız Meclis üyeleriyle biraraya geldi. 
Meclis Başkanımız Nurgül Candan’ın başkanlığında yapılan toplan-
tımıza katılan Sn. Yüksel’e teşekkür plaketi takdim edildi. Meclis 
üyelerimize bir konuşma yapan emekli Kaymakam Yüksel, Marmaris 
Ticaret Odası’na kurumlararası işbirliği ve projeleri için teşekkürlerini 
iletti. Görev süresi boyunca Odamız ile yakın temasta olmaktan mem-
nuniyet duyduğunu dile getiren Yüksel, başarılar dileyerek ayrıldı.

EMEKLİ KAYMAKAM CELALETTİN YÜKSEL’İ AĞIRLADIKEMEKLİ KAYMAKAM CELALETTİN YÜKSEL’İ AĞIRLADIK

CHP Marmaris İlçe Başkanı Fatma Ge-
beş Çimen ve üyeleri, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan’ı 27 
Ağustos 2019 makamında ziyaret etti. 
CHP Marmaris üyeleri, Marmaris çalış-
maları hakkında fikir alışverişi yapılan 
görüşme sonunda iyi dileklerini ilettiler.

Ağustos 2019
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Odamız Yönetim Kurulu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ma-
kamında ziyaret etti. 13 Eylül 2019 tarihinde Meclis Başkanımız Nurgül 
Candan, Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Başkan Yardım-
cımız Özgür Dervis, YK üyelerimiz Enis Bilgiç, Görkem İnal ve Genel 
Sekreterimiz Taşkın Baykara TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na ziyarette 
bulundu.

TOBB, İTÜ ve Coca-Cola Türkiye ve Habitat 
Derneği ortaklığında yürütülen Kız Kardeşim 
Projesi “Yerel Lezzet Gıda Girişimciliği Hibe 
Programı Finali” kapsamında, Marmaris’te 
faaliyet gösteren Sarma Bahçe Ev Yemekleri 
sahibi Tuğba Yılmaz, finale kalarak 25 bin TL 
değerinde ödülü almaya hak kazandı.
2019 yılında 27 ilden yüzden fazla başvuru-
nun yapıldığı programda, ön eleme sonu-
cunda 27 katılımcı belirlendi. İstanbul Lezzet 
Kampı’nda buluşan katılımcılar 2 gün boyun-
ca işletme yönetimi, gastronomi ve sosyal 
medya eğitimi aldı. Girişimci kadınlar, eğitim 
sonunda jüri karşısına çıkarak, girişimlerini 
anlattılar. Değerlendirme sonunda finale ka-
lan 10 kadın işletmeciye, girişimcilik hibesi ile 
işlerini geliştirmeleri için destek verildi. Ödülü 
kazanan diğer iller arasında Nevşehir, Diyar-
bakır, Elazığ, Kayseri, Konya, Denizli,Kırklareli, 
Mersin, Şanlıurfa yer alıyor. Sinop ise jüri özel 
ödülünü alarak 11. kazanan yarışmacı oldu.

Odamız Yönetim Kurulu, göreve yeni başlayan 
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’a 
nezaket ziyaretinde bulundu. 18 Eylül 2019 tari-
hinde yapılan ve Marmaris turizminin ve yeni 
projelerin görüşüldüğü ziyarette, Kaymakam 
Sn. Aksoy, Odamız’a başarılar diledi.

Birlik Başkanımızı Ziyaret EttikBirlik Başkanımızı Ziyaret Ettik

MTO ÜYESİ İŞLETMEDEN BÜYÜK BAŞARI!MTO ÜYESİ İŞLETMEDEN BÜYÜK BAŞARI!

YENİ MARMARİS 
KAYMAKAMINI ZİYARET ETTİK
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Marmaris Ticaret Odası olarak Marmaris Çam Balı ile 2019 yılında ikincisi 
düzenlenen uluslararası Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ne katıldı. 
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Betül Sayan Kaya’nın da ziyaret ettiği 
stand yoğun ilgi gördü. Genel Sekreterimiz Taşkın Baykara’nın da katıldığı zir-
vede Marmaris Çam Balı tam not aldı. Dünya Çam Balı üretiminde lider olan 
Marmaris’in, coğrafi işaret başvuru işlemlerini yürüten Marmaris Ticaret Oda-
sı, Marmaris Çam Balı’nın daha çok tüketiciye ulaştırmak için girişimlerine 
devam ediyor. Hedefimiz Marmaris Çam Balını bir dünya markası yapmak.
Ayrıca, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, zirveye katılımlarından 
dolayı Odamız Genel Sekreteri Taşkın Baykara’ya teşekkür plaketi takdim etti.

ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLİ 
ÜRÜNLER ZİRVESİ’NDE MARMARİS ÇAM BALIÜRÜNLER ZİRVESİ’NDE MARMARİS ÇAM BALI

Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis’i-
miz, 24 Eylül 2019 tarihinde TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın 
Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken’i 
ağırladı. Aydın ve Marmaris’in yakın 
ilişkilerinden duyulan memnuni-
yetin dile getirildiği görüşmede, 
2020 turizm sezonuna yönelik ha-
yata geçirilmesi planlanan projeler 
paylaşıldı. Görüşmede Yönetim 

Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, 
Meclis Başkanı Nurgül Candan, 
Meclis Başkan Yardımcısı Zekipe 
İpçi, YK Üyeleri Enis Bilgiç, Görkem 
İnal, Mustafa Kodaman, Özgecan 
Çetinkaya ve Genel Sekreter Taşkın 
Baykara yer aldı.   
Ziyaret sonunda Başkan Ülken’e 
Marmaris Çam Balı ve ürünlerinden 
oluşan hediye paketi takdim edildi.

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE AYTO BAŞKANI’NDAN ZİYARET
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu yönetiminde, 01 Ekim 2019 
Salı günü Ankara'da TOBB Turizm 
Kurulu Üyeleri ve Bölge Oda Baş-
kanları ile Thomas Cook krizinin 
Türk turizmine etkileri üzerine 
yapılan istişare toplantısında bira-
raya gelindi.
Toplantıya Odamız Yönetim Kuru-
lu Başkanı S. Mutlu Ayhan katıldı.
Başkan Ayhan toplantıda Thomas 
Cook firmasının iflasının Marmaris 
turizmine ve işletmecilerine olan 
etkilerini anlattı. Başkan ayhan 
şunları kaydetti; “2019 sezonu 
için toplamda 451.665 koltuk 
kapasiteli 2072 uçuş planlanmış, 
404.459 yolcu gelmiştir. Toplam 
yolcuların 263.000 tanesi Thomas 
Cook firmasından paket tatil satın 
almış yolculardır. Diğer 141.000 
yolcu online acentelerden tatil sa-
tın almış ve Thomas Cook firması 
ile sadece uçuş gerçekleştirmiş 
yolculardır. (EKLİ DOSYA) Ekim 
ayı için 20.000-22.000 yolcu kaybı 
beklenmektedir. Bu kayıp satılıp 
iptal olan uçuşları içermektedir. 
Ayrıca planlanan potansiyel uçuş 
sayısında net bir rakama ulaşıla-
mamaktadır.  Kesin olmamakla 

birlikte Marmaris’te konaklama 
işletmelerimizin söz konusu 
firmadan geçmiş 3 aylık dönem 
alacaklarının 10-15  milyon Euro 
civarı olduğu tahmin edilmekte-
dir. Thomas Cook uçuşlarındaki 
iptaller nedeniyle Dalaman’a uçuş 
sağlayan diğer firmaların bilet 
fiyatlarında %300 civarında artış 
görülmektedir. Marmaris ve ci-
varında sezonun normalinden 1 
ay önce biteceği gözlemlenmiştir. 
Önümüzdeki yıla da sezon beklen-
tisinin düşük olabileceği endişesi 
kış aylarındaki dar hacimli ilçe 
ekonomisini durma noktasına 
getirecektir. Marmaris’te tedarikçi 
firmaların alacakları da tedirginlik 
sebebidir. Sezonun erken bitmesi 
sebebiyle 3000 ila 4000 personelin 
işine erken son verileceği tahmin 
edilmektedir. Bu nedenle İŞKUR is-
tihdam teşviklerinden faydalanan 
üyelerimize, aleyhlerinde cezai 
işlem uygulanmaması temenni 
edilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
temennimiz, Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı katkı payını, Tho-
mas Cook ile çalıştığını belgeleyen 
üyelerimizden bu sene için talep 
etmemesidir. İngiliz pazarındaki 

açığımızı kapatabilmek, başka pa-
zarlara yönelmek ve tanıtımlarımı-
zı bu pazarlarda artırabilmek için 
Bakanlığımızın destekleri beklen-
mektedir. İleriki yıllarda gerçekle-
şebilecek benzer krizleri önlemek 
adına pazarın çeşitlendirilmesi 
önemlidir. Turizm sektörü tarihi-
nin en büyük krizlerinden olan bu 
iflasın etkilerini hızlıca onarmak 
adına 2020 Mart Ayı itibariyle 
Dalaman Hava Limanı’nı üs olarak 
kullanacak ve özellikle İngiltere 
Hava Limanları ve Dalaman arası 
uçuş gerçekleştirecek en az 3 uçak 
planlanması elzemdir. 2020 yaz 
sezonunda, Türkiye turizm desti-
nasyonlarının, iç turizm rekabetin-
de öne çıkmak adına fiyat kırma 
politikası uygulamalarının önüne 
geçilmesi için Bakanlıklarımızdan 
önlem adımları beklenmektedir.
5510 sayılı yasanın 91. Maddesi 
gereğince, Thomas Cook ile çalış-
tığını belgeleyen turizm işletmele-
rinin eğer var ise geçmiş dönem 
borçları ile 22 Ekim 2019 tarihi 
itibariyle bundan sonra tahakkuk 
edecek SGK primlerinin bir seneye 
kadar ertelenmesi ve faiz işletil-
memesi üyelerimize bir nebze de 
olsa destek olacaktır.”

THOMAS COOK İFLASININ ARDINDAN 
ACİL EYLEM TOPLANTISINA KATILDIK
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Marmaris Kent Konseyi Başkanı 
Ufuk Beytekin ve Genel Sekreteri 
Hakan Öner, 8 Ekim 2019 tarihinde 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Mutlu Ayhan'ı makamında ziyaret 
etti. Genel Sekreter Taşkın Bayka-
ra'nın da yer aldığı toplantıda, Mar-
maris turizmi ve 2020 sezonu ele 
alındı. Marmaris'in markalaşması 
ve sürdürülebilir turizm için neler 
yapılabileceği hakkında fikir alışveri-
şi yapılan görüşmede, kurumlarara-
sı iş birliğinin de altı önemle çizildi.

MARMARİS KENT KONSEYİ MARMARİS KENT KONSEYİ 
İLE TURİZM KONUŞTUKİLE TURİZM KONUŞTUK

Dünya’nın en büyük tur operatörle-
rinden Thomas Cook şirketinin iflasını 
açıklamasının ardından, Odamız 
yürüttüğü temaslara devam ediyor. 
10 Ekim 2019 tarihinde İngiltere 
Büyükelçiliği Kıdemli Ekonomi Uzmanı 
İpek Arıoğul ile görüşen Yönetim 
Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan ve 
Genel Sekreterimiz Taşkın Baykara, 
ilçemizde yer alan konaklama işletme-
leri ve diğer sektörlerde hizmet veren 
üyelerimiz hakkında bilgi verdi. Önü-
müzdeki sezonun daha başarılı geçiri-
lebilmesi adına yürütülen bu temaslar 
sonucunda üye işletmelerimiz için 
verimli bir sonuç almayı hedefliyoruz.

THOMAS COOK İFLASININ ARDINDAN THOMAS COOK İFLASININ ARDINDAN 
TEMASLARIMIZ DEVAM EDİYORTEMASLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Odamız eğitim projelerinden biri olan Temel Yemek Fotoğraf-
çılığı ve Styling Eğitimi, 11 Ekim 2019 tarihinde Odamız hizmet 
binasında yapıldı. Oda üye işletmelerimize özel olan eğitimde 
Fotoğraf Eğitmeni ve Mimar Gülen Üçler, fotoğraf çekmenin in-
celiklerini, ışık ve kadraj ayarlama, zemin hazırlama gibi başlıkları 
anlattı. Otel, restoran ve cafe bar işletmesi üyelerimizin ilgi gös-
terdiği eğitimin sonucunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

ODAMIZ ÜYELERİNE ÖZEL TEMEL YEMEK 
FOTOĞRAFÇILIĞI VE STYLING EĞİTİMİ
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Marmaris Ticaret Odası’nın pro-
jelerinden biri olan “Amos Antik 
Kenti Yüzey Araştırma Projesi”, 
MSKÜ Arkeoloji Bölümü tarafın-
dan yürütülecek. Proje Danış-
manları MSKÜ Arkeoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbü-
zer ve Pennsylvania Üniversitesi 
Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi 
Danışmanı Dr. Asil Yaman, yüzey-
de yaptıkları çalışmaların Amos 
Antik Kenti’nde beklenenden daha 
büyük bir potansiyel olduğunu 
keşfettiklerini belirtiyor.
Marmaris’in en güzel yerlerinden 
biri olan Amos Antik Kenti’nin 
taşıdığı kültürel önemden bahse-
den MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, 
MSKÜ iş birliğinde yürütülen bu 
projenin Marmaris turizmine 
büyük katkısı olacağına inandığını 
belirtti. Başkan Ayhan; “Marma-
ris’in marka olması yolunda yü-
rüttüğümüz projelerden biri olan 

Amos Antik Kenti Yüzey Araştırma 
Projesi, farkındalık yaratmak ve 
sürdürülebilir turizm potansiyeli 
açısından önemli bir değere sahip. 
Dünyanın pek çok yerinde tarihsel 
dokunun turizme olan katkısını 
göz önüne alırsak, Marmaris bu 
anlamda hak ettiği ilgiyi ne yazık 
ki görmüyor. Biz de Ticaret Odası 
olarak, 2011 yılında Yönetim Ku-
rulu eski Başkanımız Sn. Mehmet 
Baysal’ın girişimiyle, Marmaris 
Müze Müdürlüğü ve Turunç Bele-
diyesi iş birliğinde yapılan çevre 
düzenlemesine ilaveten, MSKÜ iş 
birliğinde yüzey araştırma projesi 
başlattık. Danışman hocalarımız 
ve üniversitenin desteğiyle Amos, 
önümüzdeki süreçte bizim için 
çok daha önemli bir yere sahip 
olacak. İlk araştırmalar gösteriyor 
ki, Amos bilinenin aksine daha 
büyük bir yerleşim yerine sahip. 
Danışmanlarımıza göre, Amos 

Marmaris’in muhteşem 
manzaralarından 
birine sahip, tarihi 2 
bin 200 yıl öncesine 
dayanan Amos Antik 
Kenti, Marmaris Ticaret 
Odası’nın girişimiyle 
yeniden araştırılıyor. 
Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi (MSKÜ) 
Arkeoloji Bölümü ve 
Marmaris Ticaret Odası 
(MTO) iş birliğinde 
yüzey araştırma 
çalışmasına başlanan 
Amos Antik Kenti’nin 
beklenenden daha 
geniş bir alana yayıldığı 
ve bilinenden daha 
büyük bir yerleşim yeri 
olduğu tahmin ediliyor.

YENİDEN ARAŞTIRILIYOR
AMOS
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Antik Kenti’nde pazar yeri, ikinci 
bir tapınak ve hatta yamaçtan aşa-
ğıya doğru inildiğinde bir liman ve 
mendirek bile bulunabilir. Şimdilik 
çalışmalar devam ediyor. Bu uzun 
soluklu bir süreç olduğu için bizler 
de merakla bekliyoruz. Umuyoruz 
ki, bu proje Marmaris’in tarih 
turizmine büyük katkı sağlayacak” 
şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL MİRASIMIZA SAHİP 
ÇIKACAĞIZ
Marmaris’in binlerce yıllık geçmişi 
olduğunu söyleyen Başkan Ayhan, 
“kültürel mirasımıza sahip çıkmak 
bizim hem görevimiz hem de en 
önemli avantajlarımızdan biri. Bu 
potansiyeli turizme kazandırmak, 
yerli ve yabancı turist sayısında 
ivme kazanabilmemize katkı 
sağlayacaktır. Marmaris olarak 
farklı destinasyonlara ve farklı 
turizm seçeneklerine ihtiyacımız 
var. Amos Antik Kenti, ilçemizin 
kültürel zenginliğinin en önemli 
kazanımı. Marmaris’in çevresinde 
özellikle kültürel mirası geçmişlere 
dayanan pek çok turizm destinas-
yonu var. Bunlarla rekabet ede-
bilmek için, özellikle Kurvaziyer 
Gemileri’nin  uğrak noktası olmaya 
çalışıyoruz. Marmaris turizminde 
hem sezon uzatmaya hem de yerli 
ve yabancı turist sayısında artış 
yakalamamıza fayda sağlayacak 
olan Amos, bizim sandığımızdan 
daha büyük bir yerleşim yeri 
olabilir. Bu sayede, önümüzdeki 
dönemde bu çalışmalar sonucun-
da, tüm dünyanın ilgisini çekecek 

bir arkeolojik çalışma olacağına 
inanıyoruz. Danışmanlarımızın ilk 
saptamaları bunu işaret ediyor” 
dedi.  

AMOS, KÜLTÜR ROTAMIZ 
OLABİLİR
Amos’un bulunduğu zirveye rağ-
men etrafındaki yamaçlara doğru 
yayılması ve bu sebeple daha 
geniş bir yerleşim yerine sahip 
olduğunu düşündüklerini belirten 
Dr. Mehmet Gürbüzer, bu araştır-
ma ile birlikte, Marmaris’in yeni bir 
tarihsel dokuya sahip olabileceğini 
ve bunun turizme oldukça önemli 
katkısı olacağına inandığını ifade 
etti. Özellikle Yunanistan gibi 

tarihi ve kültürel mirasın turizme 
kazandırılması konusunda ciddi 
bir ivme kazanılacağını ifade eden 
Gürbüzer, hem Türkiye hem de 
Amerika’da bu projeden bahse-
derek, orta vadede Marmaris için 
ciddi bir kazanım olacağını ve 
yerli ve yabancı turistin özellikle 
Amos’u görmek için Marmaris’e 
tatile gelmek isteyebileceğini 
belirtti. Amos’un önümüzdeki 
süreçte su altı arkeolojisi çalışması 
yapılabilmesi için de uygun bir ça-
lışma alanı olduğunu belirten Dr. 
Gürbüzer, bölgede yapılabilecek 
pek çok turizm çalışması olabilece-
ğine dikkatleri çekti.
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Zorunlu hale getirilen 
ve MEYBEM tarafın-
dan yapılan Sorumlu 
Emlak Danışmanı 
Mesleki Yeterlilik Bel-
ge Sınavı’nda başarılı 
olan üyelerimize bel-
gelerini teslim ettik. 
Odamız Yönetim Ku-
rulu Başkanı S. Mutlu 
Ayhan tarafından 
verilen belgeler ile 
tüm emlak danışman-
larımıza başarılı bir iş 
yaşamı diliyoruz.

Emlak Emlak 
Danışmanlarımıza Danışmanlarımıza 

Sertifikalarını Sertifikalarını 
DağıttıkDağıttık

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 
Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi. 
11-13 Ekim tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştiri-
len seminere, Meclis Üyelerimiz ali Özenoğlu, Gökhan 
Kemal Kaya ve Uğur Aydemir katıldı.
Seminerde Meclis Üyelerini ziyaret eden TOBB Başka-
nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada 
meclis üyelerine birlik ve beraberlik mesajı vererek, 
“Asla birbirinizi ötekileştirmeyin” dedi. Hisarcıklıoğlu, 
meclis üyelerinin atamayla değil seçimle göreve 
geldiğini vurgulayarak, “En zor seçimde bizimkidir. 
4 yıl boyunca ekmek kavgası verdiğin rakibinden oy 
istemek en zor iştir” ifadelerini kullandı.
Bu işlerde para pul olmadığını ifade eden TOBB 
Başkanı, herkesin amacının bu görevlere gelirken, 
yaşadığı şehri daha zengin etmek olduğunu söyledi. 
Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Hisarcıklıoğlu, 
“Birlikte rahmet ve bereket ayrılıkta azap var. Kavga 
etmeyeceğiz. Bir olursak kazanırız. Sıkıntı halinde 
hep beraberiz ama biraz rahatladı mı bu kayboluyor. 
Bunu yapmamalıyız” dedi. Gelecekten umutlu olduğu-
nu belirten Hisarcıklıoğlu, tüccar ve sanayicinin asla 
umutsuz olamayacağı dile getirerek, “Eğer umudumu-
zu kaybedersek ertesi sabah dükkânın kapısını aça-
mayız. Birbirinizi asla ötekileştirmeyin. Sizden bir özel 

ricam; ne olur kızlarınızı yanınızda girişimci olarak 
yetiştirin. Gençleri girişimcilik konusunda destekleyin. 
Unutmayın zenginliğin yolu girişimcilikten geçer” diye 
konuştu.

MECLİS ÜYELERİMİZ 
TOBB SEMİNERİNE KATILDI
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MTO, YÖREX’TE MTO, YÖREX’TE 
MARMARİS MARMARİS 
ÜRÜNLERİNİ ÜRÜNLERİNİ 
TANITIYORTANITIYOR

MARMARİS’TE 
ECOFEST
Marmaris Belediyesi tarafından 11-13 
Ekim tarihleri arasında Burunucu Macera 
Parkı'nda düzenlenen Ecofest Marmaris 
Festivali'nde Marmaris Ticaret Odası 
olarak yer aldık. Festivalde kurulan standı-
mızda katılımcılara ücretsiz olarak bez 

çanta, topaç ve kağıt 
uçurtma dağıttık. 
Marmaris Belediye 
Başkanı Mehmek Ok-
tay'ın da ziyaret ettiği 
stant, katılımcılardan 
yoğun ilgi gördü. Yö-
netim Kurulu Başkanı-
mız S.Mutlu Ayhan'ın 
da açılışına katılıdığı 
festival, yüzlerce 
Marmarisli tarafından 
ziyaret edildi.

ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 28 Ekim 
2019 tarihinde açılışı yapılan 
YÖREX'te, Marmaris Ticaret Odası 
(MTO) da yer aldı. Güney Ege Kal-
kınma Ajansı (GEKA) işbirliğinde 
stant kuran MTO, ziyaretçilere 
yöresel ürünlerimizin tanıtımını 
yaptı.  MTO Başkanı Mehmet 
Baysal ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ömer Erden’in yer aldığı stantta 
MTO'nun sosyal projesi olan ve 
2012 yılından bu yana faaliyet gös-
teren Bal Evi'nin ürünleri çam balı, 
çam kolonyası ve çam balından 
üretilen ballı lokum ikram edildi. 
Marmaris standının bulunduğu 
GEKA alanını ziyaret edenler 
arasında  Kalkınma Bakanı Lütfi 
Elvan ve TOBB Başkanı Rifat Hi-
sarcıklıoğlu da vardı. Bakan Lütfi 
Elvan ve Rifat Hisarcıklıoğlu’na 
Marmaris'in çam balı ve ballı loku-
mu takdim edildi. 
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Odamız eğitimlerinden biri olan LPG Dolum Ve Boşaltım Personeli Eğitimi 24 Ekim 2019 tarihinde 
Odamız’da yapıldı. Eğitime; LPG Eğitim Yönetmeliği kapsamında Marmaris’te bulunan oto gaz istas-
yonlarında çalışan 24 ’LPG dolum ve boşaltım personeli adayı’ katıldı. ‘Çok Tehlikeli İşler’ sınıfında 
yer alan LPG Dolum ve Boşaltım Personeli’nin iş ve can güvenliğini koruyabilmesi için gerekli ve 
önemli teknik detayların anlatıldığı ve 2 gün süren eğitim, Muğla Makine Mühendisleri Odası yetkilisi 
Umut Aydın tarafından verildi. Eğitimin sonunda sınavı geçen kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. 

ÇOK TEHLİKELİ İŞLER İÇİN UZMANLIK EĞİTİMİÇOK TEHLİKELİ İŞLER İÇİN UZMANLIK EĞİTİMİ

İlçemiz Kaymakamı Sn. Ertuğ 
Şevket Aksoy, 25 Ekim 2019 
tarihinde Odamızı ziyaret etti. 
Odamız’a iade-i ziyarette bulu-
nan Kaymakam Aksoy’u Meclis 
Başkanımız Nurgül Candan, 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan, Meclis Başkan 
Yardımcımız Zekiye İpçi, Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Özgür Dervis, YK Üyelerimiz Enis 
Bilgiç, İbrahim Tekin, Mustafa 
Kodaman, Özgecan Çetinkaya 
ve Genel Sekreter Yardımcımız 
Mehmet Ergücü karşıladı. Mar-
maris turizmi ve ilçemizin mar-
ka bilinirliğinin değerlendirildiği 
görüşmede, Kaymakam Aksoy’a 
projelerimizden bahsettik

Marmaris Marmaris 
Kaymakam’ına Kaymakam’ına 
İade-i Ziyaretİade-i Ziyaret
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MTO BAŞKANI AYHAN: MTO BAŞKANI AYHAN: 
”2020 SEZONU İÇİN ”2020 SEZONU İÇİN 
TURİZMDE DESTEĞE TURİZMDE DESTEĞE 
İHTİYAÇ VAR”İHTİYAÇ VAR”

Odamız Meclis Başkanı Nurgül 
Candan, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ömer Erden, Meclis 
Üyeleri Ali Özenoğlu, Uğur Ayde-
mir, Genel Sekreter Taşkın Bay-
kara, Genel Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Ergücü'nün de katıldığı 
toplantıda, CHP Muğla Milletvekil-
leri Suat Özcan ve Av. Burak Erbay 
da yer aldı. Milletvekili Av. Burak 
Erbay ile görüşen Odamız heyeti, 
ilçemizde yaşlanan turizm sektörü 
sıkıntılarını iletti. 
Muğla ili Ortak Odalar ve Borsalar 
Toplantısı’na katılan MTO Başkanı 
Ayhan, Muğla ili Oda Başkanları’na 
turizm sektörünün içinde bu-
lunduğu durumun resmini çizdi. 
Sektörde yaşanan son gelişmeler 
ışığında işletme sahiplerinin yaşa-
dığı sıkıntıları dile getiren Ayhan, 
turizmin canlandırılması ve 2020 
yaz sezonuna hazırlık yapılabilme-
si için alınabilecek önlemlerden ve 
çalışmalardan önemle bahsetti. 
CHP Muğla Milletvekilleri Suat 
Özcan ve Av. Burak Erbay’ın da ka-
tıldığı toplantıda konuşan Başkan 
Ayhan, Marmaris’te bulunan işlet-
me sahiplerinin özellikle Thomas 
Cook şirketinin iflasını açıklaması-
nın ardından içinde bulundukları 
darboğazı dile getirdi ve alınması 
gereken acil önlem paketlerini 
açıkladı.

AÇIKLANAN İSTİHDAM DESTEK 
PAKETİ YETERSİZ
Turizm sektörünün merakla bek-

lediği istihdam destek paketinin 
geçtiğimiz günlerde açıklanmasıy-
la birlikte, sektör işletmelerinin ha-
yal kırıklığına uğradığını söyleyen 
Ayhan, Maliye Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamaya göre 10 ve 
üzeri personel istihdam eden 
işletmenin en az 5 kişi daha ilave 
istihdam yaparak kişi başı 50 bin 
TL tutarındaki krediden yararla-
nabileceğini söyledi. Bu oranın 
yeterli olmadığını belirten Ayhan, 
yeni bir kredi destek paketinin 
beklendiğini açıkladı.  Ayrıca, Tür-
kiye’ye gelen yaklaşık 50 milyon 
turistin turizm sektörüne turizm 
geliri olarak aynı oranda yansı-
madığını söyleyen Başkan Ayhan, 
son dönemde yapılan olumsuz 
düzenlemeler neticesinde turizm 
işletmecisinin sırtına biraz daha 
yük bindiğini ifade etti.

KONAKLAMA VERGİSİ HASAR 
VERECEK
23 Eylül tarihinde Thomas Cook 
firmasının iflasını açıklamasıyla 
birlikte Marmaris’te bulunan 52 
konaklama tesisinin son 3 aylık 
geri alacağıyla birlikte 15 milyon 
Euro zarara uğradığını belirten 
Başkan Ayhan, bununla beraber 
getirilen yeni vergi düzenlemele-
rinin de bu yükü artırdığını ifade 
etti. Başkan Ayhan, konaklama 
vergisi adı altında yapılacak yeni 
uygulamanın ciddi hasara yol 
açacağını ve Turizm Tanıtım Ajansı 
katkı payı, yurt dışı fuar katılım 

payı gibi ek uygulamalarla oldukça 
kötü bir sezon geçiren turizmcinin 
yoğun bir baskı altında olduğunu 
ifade etti. Başkan Ayhan; “Thomas 
Cook firmasının iflasıyla birlikte 
Ekim ayında Marmaris’e beklenen 
22 bin turistin seyahatinin de iptal 
olması sezonun 1 ay erken bitme-
sine sebep oldu. Bu da 15 milyon 
Euro daha zarara yol açarak tutarı 
30 milyon Euro’ya çıkardı. Aynı 
zamanda 3-4 bin kişinin de erken 
işsizlik yaşamasına yol açıyor. Bu 
olaylar turizm sektörünü olumsuz 
etkiliyor“şeklinde konuştu.

İSPANYA ÖRNEĞİ ELE ALINMALI
Turizm sektörüne uygulanacak 
olan konaklama vergisinin çok 
yüksek rakamlar olduğunu ifade 
eden MTO Başkanı Ayhan, turizm-
ciye destek olmak için İspanya ör-
neğini gösterdi. 75 milyon turizm 
hacmi olan İspanya’da, Bakanlar 
Kurulu’nun 13 Ekim itibariyle 200 
milyonu hibe, 500 Milyonu kredi 
toplam 700 Milyon Euro’luk destek 
paketi açıklamasının ardından 
turizm sektörünün derin bir nefes 
aldığını söyledi. Ayrıca, turizm 
istatistiklerinin de önemli olduğu-
nu belirten Ayhan, yapılabilecek 
eylemlerin hazırlığı için Muğla ili 
ve Marmaris’e gelen turistlerin 
demografik özelliklerini bilmek 
gerektiği ve eylem planının buna 
göre hazırlanması gerektiğinin 
önemli olduğunu vurguladı.

1 Kasım 2019 tarihinde Bodrum Ticaret 
Odası ev sahipliğinde yapılan Muğla ili 
Odalar ve Borsa Ortak Toplantısı’nda 
konuşan Marmaris Ticaret Odası (MTO) 
Başkanı S. Mutlu Ayhan, turizm sektöründe 
yaşanan son dönemdeki olumsuz gelişme-
ler neticesinde, önümüzdeki yaz sezonu 
işletmelerin ayakta kalabilmesi için sektö-
rün desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Mutlu Ayhan, YK Başkan Yar-
dımcısı Ömer Erden, YK Üyeleri 
İbrahim Tekin, Onur Tokmak, 
Genel Sekreter Taşkın Baykara 
ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Ergücü, 4 Kasım 2019 
tarihinde CHP Muğla Milletvekili 
Av. Burak Erbay ile görüştü.
Görüşmede Sayın Milletvekili’ne 
Thomas Cook şirketinin iflasının 
Marmaris turizm sektörüne ve iş-
letmelerine olan etkileri, yeni dü-
zenlenen ‘Konaklama Vergisi’nin 
işletmelere getirdiği vergi yükü 
hakkında bilgilendirme yapıldı.

Muğla Milletvekili Muğla Milletvekili 
İle Marmaris İle Marmaris 
Turizmini GörüştükTurizmini Görüştük

MUĞLA İL MUĞLA İL 
BAŞKANI’NDAN ZİYARET BAŞKANI’NDAN ZİYARET 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hafta sonu düzenle-
nen 6. Zeytin Hasat Şenliği’nde Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile biraraya geldi.

Milas’ta Birlik Başkanımızı Karşıladık Milas’ta Birlik Başkanımızı Karşıladık 

Ak Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete 
ve Marmaris İlçe Başkanı Osman Ülgen, 
Yönetim Kurulu Başkanımız S.Mutlu Ay-
han’ı ziyaret etti. Görüşmede YK Üyemiz 
Özgecan Çetinkaya ve Genel Sekreter 
Taşkın Baykara da yer aldı.
Thomas Cook şirketinin iflas etmesiyle 
birlikte sektörün ve işletmelerin uğradığı 
zararın ardından, açıklanması merakla 
beklenen devlet desteklerinin hızla neti-
celenmesi gerektiği ve tasarısı hazırlanan 
konaklama vergisinin sektöre getireceği 
yükün büyüklüğü hakkında görüşüldü.
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Kadın Kadın 
Girişimcilerimiz Girişimcilerimiz 
Çalışmaya Çalışmaya 
Devam EdiyorDevam Ediyor

Arıcılarımıza Arıcılarımıza 
Sertifikalarını Sertifikalarını 
Takdim EttikTakdim Ettik

Odamız TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu (KGK) Muğla İl İcra Ko-
mitesi Üyesi Ayşe N. Aras’ın da 
yer aldığı komite üyeleri Muğla 
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin 
Töre’yi ziyaret etti ve ardından 
aylık olağan toplantısını gerçek-
leştirdi.

Muğla Valisi Sayın Esengül Ci-
velek ve Marmaris Kaymakamı 
Sayın Ertuğ Şevket Aksoy, 13 
Kasım 2019 tarihinde Odamız’ı 
ziyaret etti. Meclis Başkanı 
Nurgül Candan, Yönetim Ku-
rulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, 
YK Başkan Yardımcısı Özgür 
Dervis, YK Üyeleri İbrahim 
Tekin ve Özgecan Çetinkaya, 
Genel Sekreter Taşkın Baykara 
ve Genel Sekreter Yardımcısı 
Mehmet Ergücü’nün karşıladı-
ğı Sayın Vali ve Sayın Kayma-
kam’a Odamız çalışmalarını ve 
projelerini anlattık. Marmaris 
turizminin ve ticari hayatının 
da görüşüldüğü ziyaret so-
nunda, Vali Esengül Civelek 
başarılar dileyerek ayrıldı.

MUĞLA VALİSİ VE MARMARİS KAYMAKAMI MUĞLA VALİSİ VE MARMARİS KAYMAKAMI 
YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİYÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİ

Marmaris Ticaret Odası ev sahipliğinde, 15 Kasım 2019 
tarihinde Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 
ilçemizdeki Arıcılar’a yönelik verilen eğitimin sonunda 
Marmaris Bal Evi’nde sertifika töreni düzenlendi.
Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 50 kişiye verilen eğitimin 
sonunda düzenlenen sertifika törenine Marmaris 
Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy da katıldı. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Marmaris İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris İlçe 
Tarım Müdürü Nejmettin Kaya ve Sayın Kaymakam ta-
rafından verilen sertifikalar katılımcılara teslim edildi.
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08 Kasım 2019 tarihinde Marmaris 
Ticaret Odası tarafından Her 
Yönüyle Arı Ürünleri, Apiterapi ve 
Apiturizm semineri düzenlendi. 
Seminere Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün, Marmaris Kaymakamı Ertuğ 
Şevket Aksoy ve pek çok kurumun 
müdürleri katıldı. TÜBİTAK ARGE 
Laboratuvarı Kurucusu ve De-
neysel Tıp Uzmanı Doç Dr. Oytun 
Erbaş ve Gaziantep Üniversitesi 
Turizm ve Otelcilik Meslek Yükse-

kokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bel-
ma Suna’nın konuşmacı olarak yer 
aldığı seminere yaklaşık 400 kişi 
katıldı. Seminerde konuşma yapan 
MTO Başkanı Ayhan, Marmaris 
Çam Balı’nı dünya markası haline 
getirmek ve Marmaris’te alternatif 
turizm oluşturmak için çalışmalar 
yürüttüklerini söyledi. Başkan 
Ayhan, Türkiye’de çam balının 
yaklaşık yüzde 80’inin üretildiği 
Marmaris’te 700’e yakın kayıtlı 
arıcı tarafından yaklaşık 165 bin 

kovan ile yıllık 2 bin 700 ton civarı 
çam balı üretildiğini söyledi. Bu 
üretimin tüm dünyaya duyurulma-
sı ve marka isminin tescillenmesi 
açısından başvurusu yapılan Mar-
maris Çam Balı Coğrafi İşareti’nin 
yakın zamanda alınacağının da du-
yurusunu yapan Ayhan, bu sayede 
marka bilinirliğinin artacağı ve 
kalite standardının sağlanacağını 
da ifade etti.

MARMARİS BAL EVİ ÜRÜN 
ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRDI
2012 yılında Osmaniye Köyü’n-
de açılan Marmaris Bal Evi’nin 
üreticiye verdiği eğitimlerle ürün 
çeşitliliğine de katkı sağladığını 
söyleyen Ayhan, 2012 öncesi hiç 
olmayan arı sütü üretiminin bu yıl 
60 kg’a ulaştığını söyledi. Arıcının 
kovanın ağzını tıkıyor diye kopar-
tıp attığı şifa kaynağı propolisin 
verilen eğitimler neticesinde yıllık 
üretim kapasitenin 1 tonun üstü-
ne çıktığını söyledi. Türkiye’de tek 
olan Marmaris Bal Evi’nin, tarihi 
Marmaris Kalesi’nden sonra en 
çok ziyaret edilen 2. Yer olduğunu 

Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından düzenlenen Her yönüyle Arı Ürünleri, Apiterapi 
ve Apiturizm Semineri’nde konuşma yapan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, “Turizmi 

çeşitlendirme, sezonu Mart ve Kasım da dahil ilkbahar ve sonbahara yayma ve turizmin yeni 
trendi Apiterapi ve Apiturizm turlarını Marmaris’te bir an önce başlatmak istiyoruz” dedi.

APİTERAPİ VE APİTURİZM SEMİNERİ APİTERAPİ VE APİTURİZM SEMİNERİ 
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belirten Başkan Ayhan, hem 
turizme hem de turizmciye katkı 
sağlayan projenin Apiturizm ve 
Apiterapi uygulamalarına da katkı-
sı olacağını ekledi.

APİTURİZM MARMARİS’TE 
SEZONU UZATACAK
Marmaris’te alternatif turizm 
olarak değerlendirilecek Apiturizm 
konusunda ise gerekli çalışmaları 
yürüttüklerini belirten Ayhan, pek 
çok Avrupa ülkesinde böyle bir 
turizm çeşidinin var olduğunu ve 
yöremizde de uygulanabilirliğinin 
mümkün olduğunu söyledi. 
Hırvatistan’da 59, Arnavutluk’ta 
70, Slovenya’da 79, Yunanistan’da 
90 Euro’dan başlayan fiyatlarla 
düzenlenen bir günlük apiturların 
Marmaris’te de yapılabileceğini ve 
bu sayede Apiturizm için gerekli 
olan tanıtımın kısa sürede hayata 
geçirilebileceğini belirtti. Başkan 
Ayhan; “Konaklama ve ulaşım da-
hil kişi başı 1500 Euro’yu aşan haf-
talık paket turlar Slovenya’yı son 
yıllarda apiturizmin başkenti yaptı 
ki aslında tüm ülkenin bir senelik 
bal üretimi ancak Marmaris kadar. 
Arı figürlü hediyelik eşyalar, tekstil 
ürünleri yapalım, restoranlarımız 
menülerine ballı tarifler eklesinler. 
Biz, Bal Evi’ni 12 ay açık tutmaya 
hazırız” şeklinde konuştu.

ARI ÜRÜNLERİ HER DERDİN 
DEVASI
Seminerde konuşma yapan De-
neysel Tıp Uzmanı Doç. Dr. Oytun 
Erbaş, bal ve arı ürünlerinin fay-
dalarından söz etti. Özellikle balın 
iyileştirici özelliğini anlatan Erbaş, 
“Bal anti mikroptur. Balı nereye 
damlatırsanız oradaki mikrobu 

öldürür. Bütün yaraların üstünü 
balla kapabilirsiniz” dedi. Balın pek 
çok hastalığın tedavisinde kulla-
nıldığını söyleyen Doç. Dr. Erbaş, 
damar sertliği ve kansere karşı da 
koruyucu olduğunu belirtti. İçerdi-
ği faydalı maddeler sayesinde ye-
nilen bal miktarında sorun olma-
yacağını söyleyen Erbaş, “1 günde 
kilolarca bal yenilemeyeceğine 
göre her gün bal yemenin sakın-
cası yok. Mutlaka birkaç kaşık hem 
kendiniz yiyin hem de çocuğunuza 
yedirin” dedi. Arı ürünlerinden de 
bahseden Erbaş, “Arı sütü, kadın 
ve erkeklerde üreme işlevleri 
ve çocuk sahibi olma olasılığını 
artırır. Polen, çocuklar için çok iyi 
bir protein kaynağıdır. Çocukların 
boyunun uzaması ve gelişiminde 
önemli rol oynar. Miktarlarına 
dikkat ederek tüketilmesi oldukça 
faydalıdır şeklinde konuştu.

MARMARİS, APİTURİZM İÇİN 
ÇOK UYGUN BİR BÖLGE
Gaziantep Üniversitesi Turizm 

ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 
Öğretim Görevlisi Dr. Belma Suna, 
Apiturizm için Marmaris’in çok 
elverişli olduğunu söyledi. Hem 
iklim özellikleri hem de arı ürün-
lerinin bu kadar yoğun olmasının 
turizm için fırsata dönüştürülebile-
ceğini kaydetti. Slovenya’da uygu-
lanan Apiturizm uygulamalarından 
bahseden Suna, işletmecinin 
dikkatini çekerek, deniz, güneş, 
kum üçlüsü haricinde sezonu 
uzatmak için Apiturizm fırsatından 
faydalanmak gerektiğini belirtti. 
Günlük turlar ve ilerleyen dönem-
de haftalık uygulamalar ile özel-
likle bahar aylarında Marmaris’te 
turizm potansiyelinin artacağını ve 
yeni bir kış destinasyonu oluşturu-
labileceğini söyledi.  Marmaris’in 
tercih edilebilirliği açısından büyük 
avantajı olduğunu bahseden Suna, 
ilçe ekonomisine sağlayacağı 
katkının ve Marmaris tanıtımının 
büyük oranda artacağına inandığı-
nı kaydetti.
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Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Bal Evi’ni 
ziyaret etti. Sayın Aksoy ziyareti sırasında arıcılık ve Marmaris Çam 
Balı ile ilgili bilgi aldı. Yerinde sağım yapılışınızda gören Kaymakam 
Aksoy, Marmaris’e böyle önemli bir yapımın kazandırılmasından 
dolayı teşekkürlerini iletti. 2012 yılından beri hizmet veren Mar-
maris Bal Evi’nin, Marmaris Kalesi’nden sonra en çok ziyaret edilen 
2. Yer olduğunu öğrenen Aksoy, Bal Evi tanıtımının Marmaris için 
büyük kazanım olduğunu ekledi.

Kaymakam Aksoy’u 
Bal Evi’nde Ağırladık

MARMARİS 
İÇİN 10 YIL
Odamız 3. dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Baysal, başkan-
lık görev süresi boyunca yaptığı 
çalışmalardan derlediği ‘Marmaris 
İçin 10 Yıl’ adlı kitabını, Meclis Baş-
kanımız Nurgül Candan, Yönetim 
Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ay-
han ve Başkan Yardımcısı Özgür 
Dervis’e takdim etti.
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MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Mutlu Ayhan konuşmasında Mar-
maris turizmini ve son dönemde 
yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. 
Konuşmasında Thomas Cook krizi 
ve Marmaris'in turizm potansiyeli-
ne değinen Başkan Ayhan "Bugün 
burada bu zirvede buluşmamızın 
ana sebebi TÜİK verilerine göre 
ülkemizde ortalama 10 geceleme 
yapan misafirlerimizin kişi başı-
na 625 Dolara düşen harcama 
miktarını nasıl artıracağımız 
konusu. Gelen turistin gelirini 
artıramayacağımıza göre gelen 
turistin kalitesini nasıl artırırız 
sorusunun cevabını umuyorum 
bugün burada bulacağız. Deniz, 
kum, güneş üçlüsüyle öne çıkan 
tatil merkezlerine her yıl bir kaç 
yeni destinasyonun eklendiği 
dünya turizm pazarında bugün 
rakiplerimizi tanıyacağız, hangi 
konularda bizden daha iyi olduk-
larını öğreneceğiz ve Marmaris’te 
önümüzdeki 10 yıl nasıl bir turizm 

yapacağımıza karar vereceğiz" 
şeklinde konuştu. Başkan Ayhan; 
"Türkiye ekonomisine turizmden 
elde edilen kazançların katkılarını 
ve cari açığın kapatılmasına büyük 
bir faktör olduğunu aktarırken, zir-
venin 2020 sezonu ve Marmaris'te 
turizm sektörünün geleceğine ışık 
tutmasını hedeflediklerini" belirtti. 
Gazeteci - Yazar Bahar Akıncı 
dünyadaki turizm ile Türkiye tu-
rizmi arasındaki farkı örnekleriyle 
anlatırken pansiyon turizmi geride 
kaldı artık her şey dahil turizmi var 
ve Türkiye dünyada ki 5 ülkeden 
biri dedi. Özellikle müze ve ören 
yerlerinin dünyada en ucuz giriş 
ücretinin olarak Türkiye olduğunu 
ve turistlerin diğer ülkelerde 5-6 
kat daha yüksek fiyatlara müzeleri 
gezebildiklerini söyledi. 
2020 Turizm Zirvesine Marmaris 
Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 
Marmaris Belediye Başkan Vekili 
Burak Demirtaş, Muğla Kültür ve 
Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl 

ve bölge turizmcileri katılım sağ-
ladı. Muğla'nın Marmaris ilçesine 
bağlı Siteler Mahallesi'ndeki beş 
yıldızlı bir otelin toplantı salonun-
da gerçekleştirilen zirvede, Muğla 
Valisi Esengül Civelek, Marmaris 
Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 
İzgören Akademi Eğitmeni Gökhan 
Okçu'nun moderatörlüğünde, 
İzgören Akademi Kurucusu ve 
Akademisyen Ahmet Şerif İzgören, 
seyahat yazıları ile bilenen Gaze-
teci - Yazar Bahar Akıncı, Öğretim 
Görevlisi Bora Özkent'in konuşma-
larıyla Marmaris'te turizm sektörü 
ve dünyada turizm değişkenleri 
görüşüldü.
Turizmde yaşanan son gelişmeler 
sonucunda Marmaris turizmin de 
alternatifler bulmak, dijital dünya-
ya ayak uydurabilmek için turizm 
sektöründe dijitalleşmenin nasıl 
olabileceği, turist potansiyelinin 
artırılması ve Marmaris'in tatil için 
tercih edilen noktalar listesinde 
nasıl ilk sıralara yerleşeceğinin 

MARMARİS’TE TURİZM PAYDAŞLARINI BİRARAYA GETİRDİK
Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve İzgören Akademi iş birliğinde, 

29 Kasım 2019 tarihinde Marmaris’te düzenlenen Turizm 
Zirvesi'nde Marmaris'in turizm sektörü ele alındı. Turizmde 

dijitalleşme, fark oluşturma ve turizm çeşitliliği de değerlendirildi.

Kasım 2019
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görüşülen zirvede, alanında önde 
gelen isimler konuşma yaptı. 
Muğla Valisi Esengül Civelek 
zirvenin açılış konuşmasında, 
Türkiye'nin en önemli turizm 
merkezlerine Muğla'nın ev 
sahipliği yaptığını söyledi. Vali 
Esengül Civelek, "Tarihi ve kültürel 
değerleri, doğal zenginlikleri ile 
Muğla, İstanbul ve Antalya'dan 
sonra turizmde en fazla bilinen en 
fazla turist alan, güçlü potansiyeli 
olan önemli bir destinasyondur. 
Muğla sadece deniz, güneşi, kum 
turizminde değil, kültür, spor, 

sağlık, kongre ve doğa turizmine 
elverişli ortam ve fırsat ve imkan-
lara da sahiptir." dedi. Vali Civelek, 
turizmin çeşitlendirilmesi 4 
mevsime yaygınlaştırılması ve yeni 
turizm trendlerinin benimsenmesi 
konusunda gayretle çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirtirken ko-
nuşmasında : "Biliyoruz ki paha 
biçilemez değer ve özelliklere 
sahip Muğla. Ancak tüm bunların 
değişen şartlara göre en iyi doğru 
en başarışı şekilde tanıtılmasına 
artan rekabet ortamında kaliteli 
hizmet sunulmasına da önem ver-

mek durumundayız. Günümüzde 
hızla değişen yeni nesil teknoloji-
ler ile hayatımızın her anında var 
olan dijitalleşme bizleri etkilediği 
gibi tüm sektörleri etkilemektedir. 
Sürdürülebilir turizmden bahse-
debilmek, turizm sektöründe var 
olabilmek ayakta kalabilmek için 
teknolojik gelişmeler doğrultu-
sunda değişen müşteri davranış 
ve beklentileri yenilikçi yaklaşımla 
karşılanmalı. Sektörün turizmde 
yenilikleri, trendleri önemsemeleri 
teknoloji ve eğitimle hizmet ver-
mesi son derece önemlidir" dedi.
Bahar Akıncı'nın konuşmasının 
ardından Gökhan Okçu dijital 
ortamda salonda ki katılımcılara 
Marmaris ile ilgili inretaktif bilgi 
yarışması düzenledi, ellerinde ki 
cep telefonundan dijital platform-
da yarışmaya katılan turizmciler-
den bir kişi yarışmayı birinci bitirdi 
ve kitap kazandı. Öğretim Görevli-
si Bora Özkent ise teknolojinin tu-
rizme yaptığı katkıları anlatan bir 
konuşma gerçekleştirdi. Yaklaşık 
3 saat süren zirvede bölge turizm-
cileri " son derece verimli bir zirve 
idi sayın valimizin de dediği gibi 
artık teknolojiye ayak uydurmamız 
gerek, dünya ne yapıyorsa bizim 
daha iyisini yapmamız gerek çün-
kü ülkemiz cennet" dediler. 
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi turizm komisyonun aldığı 
kararla Muğla genelinde Thomas 
Cook şirketinin iflasından etkile-
nen sektör temsilcileri bir araya 
getirildi. 3 Aralık 2019 tarihinde 
turizm sektöründen paydaşlarla 
düzenlenen toplantıya, Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, Marmaris Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı S.
Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nur-
gül Candan, YK Başkan Yardımcısı 
Ömer Erden katıldı. Başkan Ayhan, 
toplantıda Thomas Cook krizinin 
Marmaris işletmelerine olan olum-
suz etkisinden bahsetti. Yaşanan 
son gelişmelerden sonra Marma-
ris turizmine olan etkisini anlattı. 
Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Osman Gürün, Thomas 
Cook şirketinin iflası ve Muğla’nın 
turizmdeki geleceği ile ilgili fikirle-
rini katılımcılarla paylaştı.
Başkan Gürün; “Turizmin tüm 
paydaşlarını bir araya getiren bu 
buluşma Muğla’mız ve ülkemiz 
için çok önemli… Thomas Cook 
şirketinin iflasından ülkemizin 

özellikle Muğla ve Antalya’nın et-
kilendiğini söyleyen Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün bu iflastan en az zararla 
çıkabilmek için alınacak tedbirler 
ve önümüzdeki turizm sezonunda 
böyle krizlerle karşılaşmamak için 
yapılması gerekenleri turizmdeki 
paydaşlarla konuşmak için bu 
toplantıyı düzenlediklerini söyledi. 
Turizm bakanlığının, sektör temsil-
cilerinin Thomas Cook iflasından 
sonra gerekli açıklamaları yap-
tıklarını hatırlatan Başkan Gürün 

turizmde marka olan Muğla’da ilçe 
belediyeleri, ticaret odaları, Otelci-
ler, turizm şirketleri, deniz ticaret 
odaları temsilcilerinin bir araya 
getirilmesinin ortak bir çözümde 
buluşulması için çok yararlı olaca-
ğına inandığını belirtti.
Toplantıda Sektör temsilcileri Tho-
mas Cook iflası konusundan sonra 
turizmde Muğla’nın geleceği, 
sektörün değişen taleplerini ko-
nuştular ve tüm kurum, kuruluş ve 
paydaşlarla birlikte ortak hareket 
etme kararı aldılar.

MUĞLA TURİZM MUĞLA TURİZM 
KOMİSYONU KURULDUKOMİSYONU KURULDU

Odamız 2013 yılında başarılı çalışmalarının 
sonucu olarak aldığı ISO 9001:2015 Kalite 
Yönetim Sistemi Belgesi (KYS)devam dene-
timi geçirdi. Geçtiğimiz ay yapılan deneti-
min ardından belge süresinin uzatılmasına 
hak kazandı. Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) deteim sorumluları tarafından yapılan 
Gözlem Tetkik sonucunda herhangi bir 
uygunsuzluk tespit edilmemesi neticesinde 
Odamızın belge süresi 2 sene daha uzatıldı. 
Geçtiğimiz ay Türk Standartları Enstitü-
sü (TSE) Denetçileri tarafından yapılan 
tetkikler sonucunda, kalite standartları 
prosedürlerinde yer alan aşamaların yerine 
getirildiği görüldü. Hizmet politikasının ku-
rumun her aşamasında uygulandığını tespit 
eden TSE Denetçileri, belgenin yenilenmesi-
ne karar verdi. Tetkik sırasında yapılan 
incelemelerde, tüm birimlerin ve alt yapının 
standartlara uygun şekilde düzenlendiği 
ve çalışmalarda kalite yönetim sisteminin 
yerleşik şekilde uygulandığı görüldü. 

ISO Kalite Belgesi 
Denetimini 
Başarıyla Geçtik

Aralık 2019
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Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, YK Başkan Yardımcısı Ömer Erden, YK Üyesi Enis Bilgiç, Genel 
Sekreter Yardımcısı Mehmet Ergücü’nün yer aldığı görüşmede, Rodos ve Marmaris arasındaki ikili ilişkiler 
görüşüldü. Karşılıklı yardımlaşma ve kültürel paylaşım yapılabileceği ifade edildi.

RODOS MÜSLÜMANLARI KÜLTÜR VE KARDEŞLİK DERNEĞİ İLE GÖRÜŞTÜK

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ile 
Şekerbank arasında 10 Aralık 2019 
tarihinde bir protokol imzalandı. 
Oda üyelerinin yararlanabileceği 
bu protokol sayesinde, önümüz-
deki dönemde Marmaris Ticaret 
Odası üyelerine uygun faizli kredi 
ve çeşitli avantajlar sağlanması 
hedefleniyor. 
MTO ve Şekerbak arasında imzala-
nan anlaşma için düzenlenen top-
lantıya, MTO Yönetim Kurulu Baş-
kanı S. Mutlu Ayhan, Şekerbank 
Marmaris Şube Müdürü Mehmet 
Efe, Şekerbank Marmaris Şube 
Yönetmeni Serdar Karakuş ve Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Mehmet 
Ergücü katıldı. İmzalanan protokol 
sonucunda; Odamız üyelerine 36 
aya varan vadelerde, aylık eşit tak-
sit ödemeli, 3 ay ödemesiz, 3 ayda 
bir taksit ödemeli veya yaz öde-
meli turizm kredisi (Mayıs-Ekim) 
imkanı sağlanıyor. Ayrıca; kredi 
kullanan Oda Üyelerinin (mevcut-
ta Şekerbank POS cihazı yoksa) ilk 
kez Banka’nın POS cihazını kullan-

maları halinde, 
ilk 3 ay POS kira 
bedeli alınmaya-
cak. Kullanılan 
kredi sonrasında 
bankacılık mas-
raflarından da 
muaf olacak üye 
işletmelerimizin 
protokolden 
yararlanmak 
için Odamızdan 
faaliyet belgesi 
alması yeterli. 
 MTO Başkanı S. 
Mutlu Ayhan, söz 
konusu anlaşma 
sayesinde, yeni 
sezonda ihtiyacı 
olan Odamız 
üyelerine ödeme kolaylıkları 
sayesinde bu anlaşmadan yararla-
nacağını düşündüğünü belirtti. Şe-
kerbank'ın sağladığı bu hizmetten 
Marmarisli esnaf adına memnuni-
yet duyduğunu dile getiren Ayhan, 
turizmde yaşanan son dönem dal-

galanmalarının neticesinde bu gibi 
ekonomik desteklerin öneminin 
arttığını dile getirdi. MTO olarak 
bu tür ticari destek faaliyetlerine 
devam edileceğini belirten Ayhan, 
Marmarisli işverenin yeni sezona 
hazır girmesi için gerekli çalışmayı 
yapacaklarını ekledi.

Şekerbank ile 
Protokol İmzaladık
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Odamız Yönetim Kurulu bu yıl 13. 
Kez düzenlenen Travel Turkey İz-
mir Fuarı’na katıldı. Yönetim Kuru-
lu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, YK 
Başkan Yardımcımız Ömer Erden, 
YK Üyelerimiz Enis Bilgiç, İbrahim 
Tekin, Mustafa Kodaman, Özge-
can Çetinkaya ve Meclis Üyemiz 
Cüneyt Ünver’in katıldığı fuarda 
Turizm konuşuldu. Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün ile biraraya gelen Yönetim 
Kurulumuz, Marmaris Turizmi ve 
işletmelerimiz hakkında bilgilen-
dirmede bulundu. Marmaris Bele-
diye Başkanı Mehmet Oktay ile de 
görüşen YK Üyelerimiz fuarda pek 
çok temas gerçekleştirdi. 
Aynı gün akşam saatlerinde Muğla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
bir resepsiyon düzenlendi. Resep-
siyonda konuşma yapan Yönetim 
Kurulu Başkanımız S. Mutlu 

Ayhan, Thomas 
Cook krizi son-
rası ilçemizde 
yaşanan sıkıntı-
ları anlattı. Mar-
maris turizm 
sektörünün 
dinamiklerin-
den bahseden 
Başkan Ayhan, 
2020 sezonu 
için beklentileri 
dile getirdi. Başkan Ayhan; "Bugün 
turizm fuarlarının önemini bir kez 
daha görüyoruz. Özellikle bu se-
zon iç pazarda yaşadığımız düşüşü 
önümüzdeki yıl tekrar yaşamama 
adına, sektörün temsilcilerini bir 
araya getirmesi adına, hem de biz 
oda temsilcilerini sizlerle bir araya 
getirmesi adına turizm fuarları 
çok önemli. Bugün de Marmaris 
standının yoğunluğu ve gösterilen 

ilgi önümüzdeki sezon için bizi bir 
kez daha umutlandırdı" şeklinde 
konuştu. 
 Fuarın 2. Gününde Marmaris 
standını gezen Odamız Yönetim 
Kurulu, Marmarisli turizmcilerle 
biraraya geldi. Oldukça yoğun 
katılımla devam eden fuarda, 
Marmaris stantları ziyaret akınına 
uğradı. Odamız standında Rota 
Marmaris projemize fuar katılım-
cılarına Marmaris'e tatil yapmanın 
avantajlarını anlattık ve doğa 
harikası Marmaris'e tatil yapmaya 
davet ettik.
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan, stantları tek tek ziya-
ret ederek aynı zamanda Odamız 
üyesi olan işletmelerle yakından 
görüştü. Son dönemde turizm 
sektöründe yaşanan olumsuz 
gelişmeleri pek çok toplantıda dile 
getiren Ayhan, Marmaris Ticaret 
Odası olarak turizme ve turizmciye 
destek vermeye devam edecek-
lerini belirtti. Başkan Ayhan ve YK 
Üyelerimiz, Marmaris Belediyesi 
tarafından verilen kokteyle de ka-
tılarak, çeşitli temaslarda bulundu. 

TRAVEL TURKEY İZMİR FUARINA MARMARİS DAMGA VURDU 

Aralık 2019
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MARMARİS 
TANITIM 
ÇALIŞMALARINI 
HIZLANDIRMALIYIZ
Bodrum Otelciler Derneği (BO-
DER) Başkanı, TUROFED Yönetim 
Kurulu üyesi aynı zamanda BOTAV 
Başkan Yardımcısı Halil Özyurt, 
Güney Ege Turistik Otelciler Birliği 
(GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğ-
lu, BODER Yönetim Kurulu Üyeleri 
Orhan Kavala, Itır Köylü, 12 Aralık 
2019 tarihinde Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan’ı 
ziyaret etti.
Marmaris turizm sektörüne yö-
nelik fikir alışverişi yapılan görüş-
meye ilişkin MTO Başkanı Ayhan; 
“Marmaris, ülkemizin en önemli 
turizm destinasyonlarından biri. 
Yabancı turist tarafından en çok 
tercih edilen lokasyonlar arasında 
Marmaris’in tercih edilebilirliğini 
artırmak için başarılı bir tanıtım 
çalışmasına ihtiyacımız var. Özel-
likle son dönemde turizm sektö-
ründe yaşanan talihsiz gelişmeler 

sonrasında tanıtım konusu daha 
da büyük önem arzediyor. Yeni 
oluşturulan Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı’nın bu anlamda 
çok faydalı çalışmalar yapacağını 
umuyorum. Turizm sektörünün 
başarılı bir ivme kazanmasına yar-
dımcı olacağına inandığım Turizm 

Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Ege 
Bölgesi Yönetim Kurulu Adayı Sa-
yın Halil Özyurt’a başarılar dilerim. 
Kendisinin turizm faaliyetlerine 
büyük katkısı olacaktır. Bizler de 
Marmaris Ticaret Odası olarak Sn. 
Özyurt’a gereken desteği verece-
ğiz” şeklinde konuştu.  

Odamız Yönetim Kurulu turizm görüşmeleri çerçevesinde Çin'den gelen heyeti ağırladı. Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcımız Ömer Erden, YK Üyelerimiz Özgecan Çetinkaya, İbrahim Tekin ve Genel Sekreter Taşkın Bay-
kara'nın yer aldığı görüşmede Marmaris ve turizm sektörü görüşüldü. Görüşme sırasında bölgemizden ithalat 
yapmak istedikleri ürünlerden bahseden heyet bu konuda iş birliği yapmak istediğini ifade etti.

ÇİN HEYETİ İLE TURİZM KONUŞTUK
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Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, 
Marmaris'te üretimi yüzyıllardır 

babadan oğula geçerek devam 
eden, 700'e yakın kayıtlı arıcının 
yaklaşık 165 bin kovanla yılda 3 

bin ton civarı ürettiği Marmaris'in 
en önemli ürünü çam balının 
coğrafi işaret aldığını söyledi. 2017 
yılı Ocak ayında başvurulan Mar-
maris Çam Balı Coğrafi İşareti'ni 
6 Kasım 2019 tarihinde Marmaris 
Ticaret Odası adına tescil edildiğini 
belirten Ayhan, "Muğla Çam Balı 
Coğrafi İşaretine dahil edilmek 
istenilen Marmaris çam balı, oda-
mızın itirazı üzerine Muğla Çam 
Balı Coğrafi İşaret kapsamından 
çıkarılmış, daha sonra içerdiği 
kendine özgü kıvamı, kokusu, 
aroması ve besin değerleri olduğu 
ispatlanarak ve bu özellikleriyle 
diğer çam ballarından ayrıştığı 
ortaya konarak Marmaris adına 
tescil edilmiştir." dedi.

BALIMIZ KONTROL ALTINDA 
OLACAK
Ayhan, bundan sonraki dönemde 

MARMARİS ÇAM BALI COĞRAFİ İŞARETİNE KAVUŞTU 
Marmaris Ticaret Odası (MTO) hizmet binasında 13 Aralık 2019 tarihinde Marmaris Çam 
Balı Coğrafi İşareti Lansman Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Marmaris Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nurgül 
Candan, MTO Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karacan, Geçmiş Dönem 

Meclis Başkanı Asım Geniş, Geçmiş Dönem Meclis Başkanı Hüseyin Süer, Marmaris İlçe Tarım 
ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Töreyenler, Ülke 

Patent YK Başkanı Ömer Avcı, Patent Vekili Hakan Kaya ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Aralık 2019
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Marmaris Çam Balı, Marmaris'ten 
Çam Balı, Marmaris ve yöresinden 
Çam Balı gibi ibareler taşıyan 
ballar üzerinde Marmaris Çam 
Balı Coğrafi İşaret logosu ve Türk 
Patent ve Marka Kurumu logosu 
taşıyan etiketlerle satılacağını 
kaydetti. Yılda en az iki kez ilçe 
sınırları içinde yer alan çam balı 
üreticilerine, paketleme ve satış 
yapan firmalara yapılacak dene-
timlerde alınacak numuneler ana-
lize gönderilerek üretim ve satış 
süreci kontrol altına alınacağını 
vurgulayan Ayhan şunları kay-
detti: "Marmaris Çam Balı'na ait 
tanımlı özelliklerin gerçekten var 
olduğunu tescilleyecek, geleneksel 
yöntemlerle üretildiğini ve coğrafi 
özelliklere bağlı sıfatları taşıdığını 
doğrulayacak, marka değerini 
ileriye taşıyacak, kalite ve üretim 
standardının tesis edilmesine kat-
kı koyacak, tağşişi engelleyecek ve 
en önemlisi de arıcımızın alın teri-
nin karşılığını almasını sağlayacak 
olan Marmaris Çam Balı Coğrafi 
İşaretinin Marmarisimize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum."

Toplantının diğer konuşmacısı 
olan Marmaris Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay, Marmaris Çam 
Balı Coğrafi İşareti'nin hayırlı 
olmasını diledi. Önümüzdeki 
süreçte turizme de katkısı olaca-
ğına inandığını belirten Oktay, bu 
önemli gelişmeyle birlikte üreti-
cinin de satışı yapan işletmelerin 
de coğrafi işaretin katkısından 
faydalanacağını belirtti. 
Basın mensuplarının sorularını 

cevaplayan Ülke Patent YK Başka-
nı Ömer Avcı, coğrafi işaretin yurt 
içi ve yurt dışındaki öneminden 
bahsetti. 
Toplantıya katılamayan MTO 
Geçmiş Dönem Başkanı Mehmet 
Baysal adına Coğrafi İşaret süreci-
ne olan büyük katkılarından dolayı 
hazırlanan tescil belgesi örneği de 
kızı MTO Meclis Üyesi Ece Baysal'a 
takdim edildi.
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01 Ocak 2020 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecek olan e-fatura, 
e-arşiv, e-defter uygulamaları 
hakkında24 Aralık 2019 tarihinde 
Odamız Hizmet Binası'nda, Mar-
maris Vergi Dairesi iş birliğinde 
Muhasebeci ve Mali Müşavirlere 
yönelik bilgilendirme toplantısı 
yapıldı.
509 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği Uygulamaları'na yö-
nelik yapılan toplantıda Marmaris 
Vergi Dairesi Müdürü Mücadettin 
Şanal, Gelir Uzmanı Tuncer Tur-
gut, Gelir Uzmanı Nazım Aldede 
tarafından konuşma yapıldı. Söz 
konusu kanunla ilgili yapılan bilgi-
lendirme toplantısında elektronik 
belge uygulamaları anlatıldı.

VERGİ UYGULAMALARI VERGİ UYGULAMALARI 
SEMİNERİ DÜZENLEDİK SEMİNERİ DÜZENLEDİK 

Odamız üyelerine özel 26 Aralık 
2019 tarihinde Hizmet binamızda 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korun-
ması Kanunu hakkında bilgilendir-
me semineri yapıldı. Av. Can Kasa-
boğlu tarafından verilen seminere 
Oda üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi. 
01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan ve kayıt yaptırılması 
zorunlu kılınan kanuna ilişkin 
maddeler ve gerekliliği hakkında 
bilgilendirme yapılan seminer 
üyelerimiz tarafından ilgiyle takip 
edildi. 

KVK Kanunu gerekçesine göre; 
Kişisel veri, kimliği belirli veya be-
lirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her 
türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu 
bağlamda sadece bireyin adı, so-
yadı, doğum tarihi ve doğum yeri 
gibi onun kesin teşhisini sağlayan 
bilgiler değil, aynı zamanda kişinin 
fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve 
sair özelliklerine ilişkin bilgiler de 
kişisel veridir. Bir kişinin belirli 
veya belirlenebilir olması, mevcut 

verilerin herhangi bir şekilde bir 
gerçek kişiyle ilişkilendirilmesi 
suretiyle, o kişinin tanımlanabilir 
hale getirilmesini ifade eder. Yani 
verilerin; kişinin fiziksel, ekonomik, 
kültürel, sosyal veya psikolojik 
kimliğini ifade eden somut bir 
içerik taşıması veya kimlik, vergi, 
sigorta numarası gibi herhangi bir 
kayıtla ilişkilendirilmesi sonucun-

da kişinin belirlenmesini sağlayan 
tüm halleri kapsar. İsim, telefon 
numarası, motorlu taşıt plakası, 
sosyal güvenlik numarası, pasa-
port numarası, özgeçmiş, resim, 
görüntü ve ses kayıtları, parmak 
izleri, genetik bilgiler gibi veriler 
dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir 
kılabilme özellikleri nedeniyle kişi-
sel verilerdir.

Kişisel Verilerin 
Korunması 
Kanunu Eğitimi 
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Odamız Yönetim Kurulu, İlçemiz 
Emniyet Müdürü Namık Söylemez'i 
6 Ocak 2020 tarihinde makamında 
ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu 
Ayhan, Başkan Yardımcılarımız Özgür 
Dervis, Ömer Erden, YK Üyelerimiz 
Özgecan Çetinkaya, İbrahim Tekin'in 
de yer aldığı görüşmede, Marmaris 
turizmi ve ticareti ele alındı. Marma-
ris'te asayişi sağlanması ve uluslara-
rası platformda güven teşkil eden bir 
tatil beldesi olması yönünde kolluk 
kuvvetlerinin katkısından bahsedildi. 
Kurumlararası iş birliğinin ilçemizin 
turizmine olumlu katkı sağlayacağının 
vurgulandığı görüşmede, 2020 turizm 
sezonu için hazırlıklar da görüşüldü.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İLE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ İLE 
MARMARİS GÜVENLİĞİNİ KONUŞTUKMARMARİS GÜVENLİĞİNİ KONUŞTUK

LOBİ ÇALIŞMALARIMIZ 
2020’DE DE DEVAM EDİYOR
CHP Marmaris İlçe Başkanı seçilen Av. 
Zekican Balcı'ya  6 Ocak 2020’de tebrik 
ziyareti düzenledik. 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ay-
han, Başkan Yardımcılarımız Özgür Dervis, 
Ömer Erden ve Yönetim Kurulu Üyeleri-
miz Özgecan Çetinkaya, İbrahim Tekin, 
seçimi kazanan Av. Zekican Balcı'yı tebrik 
ederek başarılarının devamını diledi.

Odamız Yönetim Kurulu ev sahipliğinde, se-
yahat acentesi sektörü temsilcilerinden olu-
şan çalışma grubu ile 10 Ocak 2020 tarihinde 
Marmaris'te Apiturizm konulu çalışma top-
lantısı düzenledik. Yönetim Kurulu Başkanı-
mız S. Mutlu Ayhan, YK Üyelerimiz Enis Bilgiç, 
Özgecan Çetinkaya'nın da yer aldığı çalışma 
grubu, Apiterapi ürünlerinin tedavi amaçlı da 
kullanılması sebebiyle, Marmaris turizminde 
de uygulanabilirliği hakkında görüştü. Slo-
venya'da uygulanan Apitur çalışmalarının ele 
alındığı görüşmede, Marmaris seyahat sektö-
rü acente temsilcilerinin görüşleri alındı. 
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'un 
başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 
2020 turizm sezonu için, MTO tarafından 
yürütülen Apiturizm projesi ile Marmaris 
turizmine katkı sağlanılması hedefleniliyor. 

MARMARİS’İ APİTURİZM MERKEZİ YAPACAĞIZMARMARİS’İ APİTURİZM MERKEZİ YAPACAĞIZ
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1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe 
giren "Türk Gida Kodeksi Gida 
Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilen-
dirme Yönetmeligi" kapsaminda, 
Odamız Hizmet Binası'nda 10 
Ocak 2020 tarihinde üyelerimize 
yönelik "Alerjen Maddelerin Menü 
Aracılığıyla Son Tüketiciye Su-
nulması" hakkında bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. Marmaris Ilce 
Tarim Müdürü Nejmettin Kaya ta-
rafindan verilen bilgilendirme so-
nucu ilçemiz işletmeleri tarafından 
yönetmelik maddelerine yönelik 
çalışmalar yapılacak. Yönetmelikte 
yapılan değişikliğe göre gıda mad-
delerinin tüketiciye sunumunda 
alerjen madde, alkol ve domuz eti 
bulunup bulunmadığı bilgileriyle 
hazır ambalajlı gıdalarda enerji 
değeriyle birlikte yağ, trans yağ, 
karbonhidrat, şeker, protein ve tuz 
gibi besin ögelerinin miktarlarının 
bulunması zorunlu hale getirildi.  
Yönetmelik gereğince; Son tüketi-
ciye veya toplu tüketim yerlerine 
hazır ambalajlı hale getirilmeksizin 
satılan gıdalar veya satış yapılan 
işletmede tüketicinin talebi doğ-
rultusunda paketlenerek satılan 
gıdalar ile doğrudan satış için 
hazır ambalajlı hale getirilmiş 
olan gıdalarla ilgili olması zorunlu 

bilgilerin tümünün satış yerlerine 
sevki sırasında beraberlerinde yer 
alması gerekiyor. Gıdalarla ilgili 
bilgilerin satın alan kişinin göre-
bileceği yerlerde bulundurulması 
veya gıda ile birlikte satın alan 
kişiye sunulmasını da gerektiriyor.
 Toplu tüketim yerlerinde son 
tüketiciye sunulan gıdalarla ilgili 
olarak menü, yazı tahtası gibi 
araçlarla gıdanın adı ve alerjen 
madde bilgisi ile alkol ve domuz 
kaynaklı bileşen kullanımına ilişkin 
bilgilerin de tüketiciye sunulması 
zorunluluğu bulunuyor. Uzaktan 
iletişim araçları ile toplu tüketim 
yerleri tarafından satışa sunulan 
gıdalar için de yine aynı şekilde 
içinde alerjen madde, alkol ve 

domuz kaynaklı bileşen bulunup 
bulunmadığının da tüketiciye 
bildirilmesi gerekiyor. Hazır amba-
lajlı gıdaların etiketlerinde enerji 
değeri ile birlikte yağ, trans yağ, 
karbonhidrat, şeker, protein ve tuz 
gibi besin öğelerinin miktarlarının 
da yer almasını zorunlu tutuyor.
 Yönetmeliğin geçici 1. maddesi 
gereğince, yönetmeliğin yayını 
tarihinden önce faaliyet göster-
mekte olan gıda işletmecilerinin 
31 Aralık 2019 tarihine kadar bu 
yönetmelik hükümlerine uymaları 
zorunluluğu bulunuyor. Ancak 
bu tarihten önce etiketlenerek 
piyasaya sunulan gıdalar raf ömrü 
sonuna kadar piyasada bulunabi-
lecek.

MENÜLERDE ALERJEN MADDELERİ MENÜLERDE ALERJEN MADDELERİ 
BELİRTMEK ZORUNLU BELİRTMEK ZORUNLU 

Marmaris Genç İş Adamları 
Derneği (MAGİAD) Başkanı Ali 
Toksoy ve MAGİAD Üyesi Güç-
lü Karaman, 11 Ocak tarihinde 
Yönetim Kurulumuza nezaket 
ziyareti gerçekleştirdi. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Mutlu Ayhan ve YK Üyelerimiz 
Enis Bilgiç ve İbrahim Tekin'in 
yer aldığı görüşmede, Marma-
ris'in potansiyel iş yaşamı ve 
ticari portföyü hakkında fikir 
alışverişi yapıldı. 

Kurumlararası İş Kurumlararası İş 
Birliği Marmaris’e Birliği Marmaris’e 

Güç KatacakGüç Katacak
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Marmaris Fotoğraf Dostları Derneği (MARFOD) Başkanı Koray M. Ürkmez, YK Üyesi Enver Gülmez, Sayman 
Üye Seval Genç ve Genel Sekreter İlknur Gülle, Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan’ı 15 Ocak 2020 
tarihinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında projelerinden de bahseden MARFOD Yönetim Kurulu, iş birliği yapılabi-
lecek çalışmaları anlattı.

MARFOD İLE MARMARİS’İ KONUŞTUKMARFOD İLE MARMARİS’İ KONUŞTUK

SPORCUNUN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZSPORCUNUN HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ
Marmaris Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 16 Ocak 2020 tarihinde Odamız'ı ziyaret etti. Yö-
netim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Başkan Yardımcısı Ömer Erden ve YK Üyelerimiz Onur Tokmak ve 
İbrahim Tekin'in yer aldığı görüşmede; Marmaris'in sportif faaliyetleri görüşüldü. Odamızın spora ve sporcuya 
desteğinin her daim devam edeceğini belirten Yönetim Kurulumuz, kulübün çalışmalarını dikkatle dinledi.
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MTO tarafından 20 Ocak 2020 
tarihinde hizmet binasında “Kamu 
Kurumları ve Meslek Komiteleri İş 
Birliği’nde Çalışma Toplantıları”nın 
ilki yapıldı. MTO Yönetim Kurulu 
Başkanı S. Mutlu Ayhan’ın ev sa-
hipliğinde gerçekleşen toplantıya, 
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket 
Aksoy’un programında yaşanan 
son dakika değişikliği sebebiyle 
çalışma programına katılamaması 
nedeniyle Marmaris Belediye 
Başkanı Mehmet Oktay yalnız 
katılarak meslek erbaplarının 
sorunlarını ve taleplerini dinledi, 
çözüm önerilerini değerlendirdi. 
13 meslek komitesinin arasından 
oluşturulan 5 ayrı grupla yapılacak 
çalışma toplantılarının ilkinde, 1. 
meslek komitesi Tarım, Hayvan ve 
Gıda İmalatı, 8. meslek komitesi 
Konaklama ve 9. meslek komitesi 
Yiyecek ve İçecek sektörlerinden 
temsilciler yer aldı. MTO Başkanı 

Ayhan, konuşmasının ardından 
sözü komite temsilcilerine bıra-
karak karşılıklı görüşlerin ifade 
edilmesini sağladı.  Yerli ve yabancı 
turiste hizmet veren Marmaris 
turizminde yaşanan bazı sıkıntıları 
dile getiren komite temsilcileri, 
Marmaris ticari yaşamına da ışık 
tutarak, daha başarılı ve kazanımı 
yüksek bir sezon geçirilmesi için 
çeşitli önerilerde bulundu.

PARK SORUNU ACİLEN 
ÇÖZÜLMELİ
Marmaris’te yaşayan pek çok 
kişinin ortak sıkıntısı olarak dile 
getirilen park sorunu da çalışma 
toplantısında bahsedilen konuların 
arasında yer aldı. Özellikle ticaret 
yapan ve Marmaris’in lokomotif 
bölgelerinde yer alan işletme 
sahipleri hem vatandaşın hem 
de işletmelerin park sorunundan 
muzdarip olduğunu söyledi. Özel-

likle mal indirip yükleme yapılırken 
kısa süreli park alanlarının yeter-
sizliğinden şikâyet edildi. Sadece 
işletmelerin değil vatandaşın da 
aynı problemleri yaşadığını dile 
getiren komite temsilcileri, bu 
anlamda belediyeden beklentinin 
büyük olduğunu ifade etti. Yakla-
şan 2020 turizm sezonu ile birlikte 
park sorununun daha da büyük bir 
problem olacağı ve Marmaris’in bu 
konuda bir çözüme ihtiyacı olduğu 
ifade edildi.

ALTERNATİF TURİZM 
SEÇENEKLERİNE ÖNCELİK
Özellikle dünyada turizm anlayışı-
nın değişmeye başlamasıyla birlik-
te, turistin farklı seçenek arayışın-
da olduğundan bahsedilen çalışma 
toplantısında, Marmaris’in bugüne 
kadar sahip olduğu plaj turizminin 
yanı sıra farklı seçeneklere ihtiyacı 
olduğuna da dikkatler çekildi. 

Marmaris’te turizmin geleceğini aydınlatmak ve çeşitliliğini artırmak için kamu 
kurumları ve özel sektör iş birliği yapıyor. Marmaris Ticaret Odası (MTO) 

öncülüğünde “Kamu Kurumları ve Meslek Komiteleri İş Birliği’nde Çalışma 
Toplantıları” serisi başladı. İşinin ehli sektör temsilcileri ve kamu kurumu 

yetkilileri aynı masada buluşarak Marmaris turizmini ve geleceğini konuştu.

MARMARİS’İ İŞ BİRLİĞİ KALKINDIRACAKMARMARİS’İ İŞ BİRLİĞİ KALKINDIRACAK
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Avrupa ve pek çok farklı turizm 
destinasyonunda, bisiklet turizmi, 
kruvaziyer turizmi, api turizm 
gibi farklı rotalar da olduğundan 
bahsedilen toplantıda Başkan Ay-
han, bu anlamda MTO tarafından 
özellikle api turizm konusunda 
yapılan çalışmalardan kısaca 
bahsederek, turizm acenteleri ile 
iş birliğinde yapılması hedeflenen 
projeleri anlattı. Belediye Başkanı 
Oktay ise; yurt dışına yaptığı 
ziyaretler ve görüşmeler sırasında 
bu konuda çeşitli notlar alındığını 
ve önümüzdeki dönemde hayata 
geçirilmesini planladığı alternatif 
turizm seçenekleri hazırlandığını 
açıkladı.

HİZMET KALİTESİ ARTIRILMALI
Marmaris’e gelen Avrupalı turistin 
daha önce de belirtildiği gibi bazı 
sıkıntılara maruz kaldığı ve bunun 
turizmin önünde büyük bir tehdit 
oluşturduğunu belirten komite 
temsilcileri, belediyeden bu konu-
da da kapsamlı bir çalışma bekle-
diklerini söyledi. Özellikle güvenlik 
konusunda Marmaris’in bazı 
lokasyonlarında sıkıntılar bulun-
duğunu belirten temsilciler, Mar-
maris’in imajının değiştirilmesi ve 
yabancı turistte oluşan güvensiz 
bölge algısından sıyrılmak gerek-
tiği vurgulandı. Taciz, müşteriye 
asılma, hanut gibi Marmaris’e 
yakışmayan davranışların ya-
şanmaması için acilen tedbir 
alınması gerektiği de belirtildi. 
Marmaris’te geçtiğimiz yıllar-
da yaşanan deprem, terör 
olayları ve darbe gibi olumsuz 
gelişmelerin neticesinde tu-
rizm sektörünün önemli ölçü-
de yara aldığından bahsedilen 
çalışma toplantısında, tüm 
sektörler ve kamu kurum-
larının bir araya gelerek bu 
problemlere çözüm aranması 
gerektiğinin altı çizildi.

MARMARİS HEPİMİZİN, 
SAHİP ÇIKACAĞIZ
Uzun zamandır Marmaris’te 
ilk defa yapılan sektör tem-
silcileri ve kamu kurumlarını 
biraraya getiren çalışma 
toplantısında, ortak karar 
alınarak Marmaris turizmi 
için birlikte çalışma sözü 

verildi. Gerek belediye gerek diğer 
kurumların da içinde olduğu bir 
proje ile birlikte hem Marmaris’te 
turizme ivme kazandırmak hem 
de kaliteyi artırmak için kollar 
sıvandı. Marmaris’in daha tercih 
edilir bir destinasyon olması 
yönünde çalışmalar yapılması ve 
bu konuda da iş birliği halinde 
olunması kararlaştırıldı.

FİNLANDİYALI BAKAN SÖZ 
VERDİ
Marmaris Belediye Başkanı Meh-

met Oktay ise Hollanda ve Finlan-
diya ziyaretlerinden bahsetti. İki 
ülkede katıldıkları fuarlarda Mar-
maris’i tanıtma şansı yakaladıkla-
rını söyleyen Oktay, Finlandiya Dı-
şişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun 
Marmaris heyetini parlamentoda 
kabul ettiği belirterek, “Yaklaşık 40 
dakika süren görüşmede Bakan 
Haavisto, Marmaris’in turizmine 
katkı sözü verdi. Haavisto, hükü-
met içinde çalışmalar yapacağını 
ve Türkiye’nin ‘seyahat için tavsiye 
edilen ülkeler’ kategorisine geç-

mesi için çaba göstereceği 
sözünü verdi. Biz de kendisini 
Marmaris’te ağırlamak iste-
diğimizi ilettik. Bakanın bu 
tutumu bizim için çok önemli” 
diye konuştu.

Oktay ayrıca tur operatörleri, 
seyahat firmaları ve havayolu 
şirkleriyle yapılan görüş-
melerden de bahsederek, 
“Finlandiya’nın en büyük tur 
operatörü Aurinko Matkat'in 
merkez ofisini ziyaret ettik. 
Yapılan görüşmelerde Mar-
maris operasyonunun 2 hafta 
öne çekilerek Nisan ayı orta-
larında başlatma sözü veren 
yetkililer ayrıca kapasite artışı 
yaparak 180 kişilik uçak yerine 
210 yolcu kapasiteli uçakların 
Dalaman'a gönderileceğinin 
müjdesini de verdi” açıklama-
sını yaptı.
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Odamız girişimiyle 6 Kasım 2019 
tarihinde tescilini aldığımız Mar-
maris Çam Balı Coğrafi İşareti 
ile ilgili yasal düzenlemeler ve 
denetlemelerle ilgili bilgilendİrme 
toplantısı yapıldı. 27 Ocak 2020 
tarihinde MTO Hizmet Binası’nda 
yapılan bilgilendirme toplantısında 
Marmaris Çam Balı Coğrafi İşaret 
Denetleme Kurulu yetkililerine 
gerekli yükümlülüklerini anlattık.
Odamız Meclis Başkanı Nurgül 
Candan, Yönetim Kurulu Başka-
nımız S. Mutlu Ayhan, Marmaris 
Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Hakan Köksal, Zabıta Müdürü 
Erkan Ünver, Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü’nden Zuhal Gürbüz, 
İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Tö-
reyenler, İlçe Tarım Müdürlüğü 
yetkilisi Fahri Atıcı’dan oluşan 
denetleme kuruluna bilgilendirme 

toplantısı düzenledik. Toplantıda 
Türk Patent ve Marka Kurumu 
Coğrafi İşaret Uzmanı Suzan Kılıç 
Daldal tarafından önümüzdeki 
süreçte yapılacak denetimler 
sırasında nasıl bir yol izleneceği ve 
kurumlara yüklenen sorumlulukla-
rın neler olduğu anlatıldı.

Marmaris’in en önemli değerle-
rinden biri olan Marmaris Çam 
Balı’nı koruma altına almak ve ka-
litesinden ödün vermemek adına 
yapılan coğrafi işaret denetimle-
rinin düzenli ve doğru yapılması 
için gereken işlemleri ve adımları 
dinledik.

MARMARİS ÇAM BALI MARMARİS ÇAM BALI 
DENETLEME GRUBU KURULDUDENETLEME GRUBU KURULDU

EMITT FUARI’NDA EMITT FUARI’NDA 
YERİMİZİ ALDIKYERİMİZİ ALDIK
Dünyanın en büyük 4 turizm 
fuarından biri olan Doğu Akdeniz 
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fu-
arı EMITT, İstanbul TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi'nde 30 Ocak 2020 
tarihinde turizmcilere kapılarını 
açtı. 100'e yakın ülkenin temsilcisi-
nin katıldığı, 60 bin dolayında yerli 
ve yabancı konuğun ziyaret ettiği 
fuarda, Marmaris Ticaret Odası 
olarak ülkemizin en önemli turizm 
destinasyonlarından biri olan 
Dünya’nın incisi Marmaris’in tanıtı-
mını yaptık. Meclis Üyemiz Cüneyt 
Ünver, Genel Sekreter Yardımcı-
mız Mehmet Ergücü ve Odamız 
personeli Yılmaz Yorulmaz fuar 
alanında standımızı ziyaret eden 
katılımcılara Marmaris’i anlattı. 
Muğla İl Turizm Müdürü Zekeriya 
Bingöl’ün de ziyaret ettiği standı-
mızda Marmaris’te yer alan turizm 
işletmelerimizle birlikte 2020 sezo-
nu için görüşmeler gerçekleştirdik.
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 3. DÖNEM BAŞKANIMIZ MEHMET BAYSAL  3. DÖNEM BAŞKANIMIZ MEHMET BAYSAL 
MECLİS TOPLANTIMIZA KATILDIMECLİS TOPLANTIMIZA KATILDI

Odamız Yönetim Kurulu İyi Parti 
Marmaris İlçe Başkanlığı’na tebrik 
ziyaretinde bulundu. Yönetim 
Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ay-
han, Başkan Yardımcımız Özgür 
Dervis, Ömer Erden ve YK Üyemiz 
İbrahim Tekin, İyi Parti Marmaris 
İlçe Başkanı seçilen Ali Toksoy ve 
İlçe üyelerine hayırlı olsun diyerek 
başarılar diledi. 

İyi Parti İlçe 
Başkanı’na 
Hayırlı Olsun

Odamız Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı 31 Ocak 
2020 tarihinde hizmet binamızda yapıldı. Toplantıya 
3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet 
Baysal konuk olarak katıldı.
Meclis Başkanı Nurgül Candan’ın divan başkanlığında 
gerçekleşen meclis toplantısının açılış konuşmasını 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan yaptı. 
Geçtiğimiz ayın değerlendirmesini yapan Başkan 
Ayhan, gelecek dönem çalışmalarından da bahsetti. 

Meclis toplantısına konuk olarak katılan 3. dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, Marmaris 
ve Marmaris işletmeleri için çalışmalar yürüten 
Yönetim Kurulu’na başarılar diledi. 10 yıllık Başkanlık 
görevi süresince Marmaris için yapmış olduğu başa-
rılı çalışmalardan ve değerli katkılarından dolayı Sn. 
Mehmet Baysal’a 1800’lü yıllarda yapılan Marmaris 
Limanı tablosu hediye edildi.
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Odamız Meclis Başkanı Nurgül 
Candan ve Yönetim Kurulu Baş-
kanımız S. Mutlu Ayhan, 05 Şubat 
2020 tarihinde İzmir'de yapılan 
İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret 
Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi 
Odası (EBSO) Müşterek Ödül 
Töreni'ne katıldı.
T. C. Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar 
Pekcan, T. C. Tarım ve Orman 
Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli 
ve Birlik Başkanımız Sayın M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuş-
malarıyla başlayan törende, ödül 
almaya hak kazanan tüm kurum 
ve girişimciler tebrik edildi. 

EBSO 
ÖDÜL TÖRENİ

Birlik Başkanımız M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu başkanlığında, Ege Bölge-
si Oda ve Borsa Başkanları Değer-
lendirme Toplantısı 5 Şubat 2020 
tarihinde İzmir'de yapıldı. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu 
Ayhan’ın da katıldığı toplantıda 
ülkemizin turizm potansiyeli de-
ğerlendirildi ve sorunları görüşül-
dü. 2020 yılı turizm beklentilerinin 
de konuşulduğu toplantıda, Oda 
Başkanları görüşlerini iletti.

BİRLİK BAŞKANIMIZ İLE BİRLİK BAŞKANIMIZ İLE 
BÖLGEMİZ HAKKINDA GÖRÜŞTÜKBÖLGEMİZ HAKKINDA GÖRÜŞTÜK

Odamız ve Birİz Danışmanlık iş 
birliğinde 6 Şubat 2020 tarihinde 
yapılan Sözün Ötesi-Beden Dili 
Eğitimi, katılımcılarımızın yoğun 
ilgisiyle tamamlandı. Eğitmen Sibel 
Bilir tarafından verilen beden dili 
ve iletişim konulu eğitim, uygula-
ma ve kendini anlatım bölümleriy-
le devam etti.
Meclis Başkanımız Nurgül Can-
dan'ın katılımcılarımıza sertifikala-
rını takdim ettiği eğitimin sonunda 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan'ın da katılımıyla hatı-
ra fotoğrafı çekildi.

Üyelerimiz İçin Ücretsiz Üyelerimiz İçin Ücretsiz 
Beden Dili EğitimiBeden Dili Eğitimi

Şubat 2020
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MARMARİS’TE SANAT MARMARİS’TE SANAT 
FESTİVALİ YAPACAĞIZFESTİVALİ YAPACAĞIZ
Marmaris'te düzenlenmesi planlanan 'Marmaris Sa-
nat Festivali' Kapsamında oluşturulan Çalışma Grubu 
20 Şubat 2020 tarihinde Odamız Hizmet Binası'nda 
biraraya geldi. 
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris 
Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Odamız Yönetim 
Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Marmaris Deniz 
Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı, Marmaris TÜRSAB 
Başkanı Suat Esin, GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, 
Marmaris Esnaf Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, MAK-
SAD Üyeleri Derya Ön, Nevin Öktem, Ayşegül Uygun, 
Hamdi Telli, Angela Berker, Aydan Genç, Elif Gül 
Bayındır, Dost Kip, TUI Türkiye Direktörü Alper Mene-
mencioğlu'nun katılımıyla festival programı gözden 
geçirildi.
Uzun süredir Marmaris'te yapılması beklenen fes-
tivale ilişkin görüşlerin belirtildiği toplantıda tüm 
kurumların iş birliği içinde olması ve festivale ilişkin 
çalışmaların hız kazanması konuşuldu. Festival kap-
samında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi veren 

Danışma Kurulu, önümüzdeki süreçte festivale ilişkin 
detaylı tanıtımlara başlanacağını belirtti.

Ata'mızın Marmaris'e gelişinin 85. yıl dönümü 23 Şubat 2020 
coşkuyla kutlandı. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, 
Aksaz komutanları, kurum müdürleri, Oda Başkanları ve ilçemiz 
halkının katılımıyla sabah başlayan tören Odamız organizasyo-
nu olan folklor gösterisiyle devam etti.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Meclis Üyeleri-
miz Kamil Çakır, Harun Aslan, Genel Sekreter Taşkın Baykara ve 
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ergücü'nün katıldığı törende 
yaptığımız folklor gösterisi büyük alkış aldı. Bölgemize ait ezgi-
ler ve yöresel dansların sergilendiği gösteri coşkuyla izlendi.

MARMARİS’E HOŞ GELDİN ATAM
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KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ 
Odamız Meclis Üyesi ve TOBB Ka-
dın Çalışmaları Kurulu Üyesi Ece 
İncekera, 6 Şubat 2020 tarihinde 
TOBB'da yapılan Kadın Çalışmala-
rı Kurul toplantısına katıldı.
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cen-
giz Günay, TOBB Sektörler ve Giri-
şimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, 
TOBB Başkan Danışmanı Ekrem 
Kerem Oktay'ın da yer aldığı 
toplantıda Kadın Girişimciler için 
planlanan projeler görüşüldü.

Odamız Kadın Girişimciler Ku-
rulu Üyesi Ayşe Nurdan Aras, 
8 Şubat tarihinde Bodrum 
Ticaret Odası ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıya katıldı.
Bodrum Ticaret Odası ve 
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 
ile birlikte yapılan toplantıda 
Kadın Girişimciler için hazır-
lanması planlanan projeler 
görüşüldü ve faaliyette olan 
çalışmalar değerlendirildi. 

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Kadın Giri-
şimciler Kurulu Ege Bölge 
Toplantısı 22 Şubat Cumar-
tesi günü TOBB Uşak Kadın 
Girişimciler Kurulu ev 
sahipliğinde Uşak Ticaret 
ve Sanayi Odası (UTSO)’nda 
gerçekleşti.
Toplantıya, TOBB Girişimci-
lik Müdürlüğü Uzmanı Han-
dan Köse, TOBB Kadın Gi-
rişimciler Kurulu Ege Bölge 
Başkanı Esen Türker, Oda-
mız Meclis Başkanı Nurgül 
Candan, Odamız Meclis Üyesi 
Ayşe Nurdan Aras, TOBB Muğla 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı 
Mehtap Şeniz Çahan, MUTSO 
Meclis Başkan Yardımcısı Deniz 
Dakikoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi 
Selma Ünal, Başkan Yardımcıları 
Dr. Öğretim Üyesi Aslı Karataş, 
Duygu Ağırman, Aylin Kurt Özyurt, 

Feray Serat, Kurul Üyeleri Büşra 
Tuncer, Hicran Yeşertener, Gamze 
Demirci, Ege Bölgesi’nde yer alan 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanları ve üyeleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasın iller 
arası diyalog ve işbirliğinin öne-
mine değinen TOBB Uşak Kadın 
Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi 
Başkanı Aysel Karaman, TOBB 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
2007 yılında kurduğu TOBB Kadın 
Girişimciler Kurullarının yaptıkları 
çalışmalarla Türkiye’deki tüm 
girişimciler içinde %4 olan kadın 
girişimci oranı günümüzde ’ları 
bulduğunu ifade ederek çalışma-
larında verdiği desteklerden dolayı 
kendisine teşekkürlerini sunduğu-
nu ifade etti.

Şubat 2020
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Her yıl Şubat ayının son haf-
tasında kutlanan Vergi Haftası 
sebebiyle, Marmaris Vergi Dairesi 
Odamız'ı ziyaret etti.
24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında 
kutlanan 31. Vergi Haftası kap-
samında, Marmaris Vergi Dairesi 
Müdürü Mücadettin Şanal, Müdür 
Yardımcısı Şenay Türkler, Gelir Uz-
manı Cevdet Ak, Yönetim Kurulu 
Başkanımız S. Mutlu Ayhan ve Yö-
netim Kurulu Üyemiz Enis Bilgiç'e 
nezaket ziyaretinde bulundu.

Vergi 
Haftası’nı 
Kutladık

Odamız Genç Girişimciler Kurulu üye-
leri Ergün Bağlı ve Hasan Tuğrul, 5-6 
Mart tarihlerinde Ankara TOBB'da 
düzenlenen Genç Girişimciler Kurulu 
Bilgilendirme Semineri'ne katıldılar. 
Seminerde konuşma yapan Birlik 
Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, konuşmasında Genç Girişimci-
lere tavsiyelerde bulundu.

CHP Marmaris İlçe Teşkilatı, 6 Mart 2020 tarihinde Odamıza 
nezaket ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan, Başkan Yardımcımız Özgür Dervis ve YK Üyele-
rimiz Enis Bilgiç, Görkem İnal, Mustafa Kodaman ve Özgecan 
Çetinkaya’yı ziyaret eden CHP İlçe Başkanı Av. Zekican Balcı ve 
CHP Marmaris İlçe Üyeleri Odamız çalışmaları ve projelerini 
merakla takip ettiklerini ilettiler. 

BİRLİK BAŞKANIMIZDAN 
GENÇ GİRİŞİMCİLERE TÜYOLAR

CHP’DEN ODAMIZ’A ZİYARET
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Muğla Odaları ve Borsa temsil-
cileri ile sendika ve Muğla STK 
temsilcilerinin katılımıyla, TOBB’un 
öncülüğünde tüm Türkiye’de eş 
zamanlı olarak basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) öncülüğünde, sivil toplum 
kuruluşları (STK) katılımıyla, 2 
Mart Pazartesi günü saat 11.00’de 
tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak, 
Bahar Kalkanı harekatı basın 
açıklaması gerçekleştirildi. Yöne-
tim Kurulu Başkanımız S. Mutlu 
Ayhan'ın da katıldığı toplantıda 
50 Oda, Borsa, sendika ve STK’nın 
desteğiyle düzenlenen basın açık-
lamasında şunlar kaydedildi:
“Şu an 81 ilde Türkiye’nin önde 
gelen meslek örgütü, sendika 
konfederasyonu ve sivil toplum 
kuruluşu, hep birlikte bu açıkla-
mayı yapıyoruz.  Bizler, her kritik 
dönemde milletimizin ve devleti-
mizin yanında durduk. Üstlendiği-
miz sorumluluğun hakkını vererek 
hareket ettik. Bugün de, İdlib’te 
gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, 
ortak tepkimizi gösteriyoruz. Ön-
celikle vatanın huzuru, güvenliği 
ve mazlumları müdafaa etmek 
üzere üstlendikleri görevde şehit 
olan tüm kahraman askerlerimizin 
ruhları şad olsun. Rabbim şehitle-

rimizin mekânını cennet, eylesin. 
Yakınlarına sabır ve metanet, 
yaralılarımıza acil şifalar nasip ey-
lesin. Milletimizin başı sağ olsun. 
Askerlerimiz İdlib’de, hem ülke 
sınırlarımızı ve hem de mazlum-
ları korumaktaydı. Zira Suriye’de 
yaşanan zulümlere, yüzbinlerce 
sivilin zalimce katledilmesine, 
milyonların evinden, toprağından 
sürülmesine, dünya sessiz kaldı. 
Türkiye’nin barış ve huzur odaklı 
çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok 
ülkede karşılık görmedi. Buradan 
tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, 
insanlıktan nasibini almamış, tüm 
ahlaki, insani ve dini değerleri 
hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile 
topraklarından eden, canlarına 
kasteden, zihniyete sahip bir rejim 
bulunuyor. Suriye’yi her geçen 
gün daha da ağır bir yıkıma sürük-
lüyor. İşte rejim güçleri son olarak 
da, yapılan anlaşmalara uymaya-
rak, askerlerimizi kalleşçe pusuya 
düşürdü. Bu saldırı, asla kabul 
edilemez. Dolayısıyla, masum in-
sanları katleden ve ülkemizin gü-
venliğine de açık tehdit oluşturan 
bu rejim unsurlarına karşı sessiz 
kalmamız beklenemez. Tarihi 
ve kültürel bağlarımız bulunan, 
rejimin zulmünden kaçan Suriyeli 
kardeşlerimizin yaşama hakkını 

korumak tarihi, insanı ve vicdani 
sorumluluğumuzdur. Türk devleti 
ve ordusu, bugüne kadar, Fırat 
Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
harekâtıyla terör örgütlerine ve 
destekçilerine gereken cevabı en 
güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu 
acımasız saldırının sahipleri bu-
nun bedelini ödeyecektir. ‘Bahar 
Kalkanı’ harekâtıyla da bu bedeli 
ödemeye de başlamışlardır. Şunu 
da herkes bilsin ki, biz, her türlü 
zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. 
Mevzubahis vatan olunca, tüm 
siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta 
bırakırız. İşte şimdi de birlik ve 
beraberlik içinde hareket ediyor, 
sabır ve dayanışma gösteriyoruz. 
Ülkemizin menfaatlerini her şeyin 
üstünde tutuyoruz. Bugün her 
zamankinden daha güçlü şekilde 
biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türki-
ye’nin tüm kesimlerini temsil eden 
mesleki ve sivil toplum örgütleri 
olarak, bayrağımızın altında ke-
netlendik. Katil rejime karşı kararlı 
şekilde mücadele eden devleti-
mizin ve kahraman ordumuzun 
yanındayız. Alınacak her kararın, 
atılacak her adımın arkasındayız. 
Cenabı hak ülkemizi korusun, 
milletimizin birliğini ve dirliğini 
muhafaza etsin, ordumuzu muzaf-
fer kılsın.”

STK’LARDAN BAHAR KALKANINA DESTEKSTK’LARDAN BAHAR KALKANINA DESTEK
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Odamız, TOBB, Habitat, Coca Cola Türkiye ve İTÜ iş birliğinde, Kız Kardeşim Projesi kapsamında yapılan 
eğitimlerin ilki;  Bireyler için Finansal Bilinç Eğitimi, 3 Mart 2020 tarihinde Hizmet Binamızda yoğun katılımla 
gerçekleşti. Odamız Üyesi katılımcıların yer aldığı eğitimde, daha önce Kız Kardeşim Projesi'den ödül kazanan 
işletmeci Tuba Yılmaz katılımcılara bir konuşma yaptı. Ardından eğitmen Aslı Ceylan, katılımcılara verilecek 
eğitime devam etti.

Girişimcilerimize Finansal Bilinç Eğitimi

Odamız ve MEYBEM iş birliğinde 5-6 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Sına-
vı'nı kazanan emlak danışmanları 5 Mart tarihinde sertifikalarını teslim aldı. 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan tarafından verilen sertifikaları alan Marmaris'te faaliyet gösteren 
Sorumlu Emlak Danışmanlarımızı tebrik ederiz.

Sorumlu Emlak Danışmanlarımıza Sertifikalarını Teslim EttikSorumlu Emlak Danışmanlarımıza Sertifikalarını Teslim Ettik
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KADINLAR 
GÜNÜNÜZ 
KUTLU OLSUN 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
vesilesiyle Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı S. Mutlu Ayhan, Meclis 
Başkanımız Nurgül Candan, Meclis 
Üyelerimiz Ayşe Nurdan Aras ve 
Ece İncekara, Genel Sekreter Yar-
dımcısı Mehmet Ergücü, Üyemiz 
Kadın Girişimcilere nezaket ziyare-
tinde bulundu.
Adile Urkay Baş, Kadriye Ada, 
Ahu Cezayirli Çetin, Hülya Yaz ve 
Güldemet Akkuş'u ziyaret eden YK 
ve Meclisimiz, Kadın üyelerimize iş 
hayatlarında başarılar diledi.

Kadriye Ada

Adile Urkay Baş Güldemet Akkuş

Ahu Cezayirli Çetin Hülya Yaz
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Tüm dünyada pandemi ilan edilen 
Koronavirüs salgınının turizme olan 
büyük ve yıkıcı etkileri sebebiyle, ilçe-
miz işletmecilerinin yaşadığı ekonomik 
sıkıntıların giderilmesi ve acil alınması 
gereken önlemler ve destek paketlerini 
içeren bir yazı hazırlayan Marmaris Ti-
caret Odası, Muğla Milletvekillerini ve 
siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarını 
iş birliğine çağırdı.
 Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yöne-
tim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, 
“Odaya kayıtlı üye firmaların yaklaşık 
yüzde 70’ini oluşturan konaklama, 
yiyecek-içecek, seyahat acenteleri, 
yat sektörü, hediyelik eşya ve tekstil 
firmaları ve diğer yüzde 30’luk dilimde 
yer alan tedarik, ulaşım ve hizmet 
sektörü başta olmak üzere dolaylı 
olarak turizme bağımlı şirketlerin 
tamamı salgından ekonomik anlamda 
etkilendi. Türkiye’nin en önemli turizm 
destinasyonlarından biri olan Mar-
maris’in ayakta kalabilmesi için acilen 
turizme yönelik yardım paketlerinin 
açıklanması gerekiyor. Bir taraftan 
hızla yayılan ve halkımızın sağlığını 
tehdit eden salgın ile mücadele edilir-
ken, diğer taraftan ilçe ekonomisinin 
“0” noktasına gelmesi an meselesi. 
Milletvekillerimizi ve siyasi parti il ve 
ilçe başkanlarımızı birlikte hareket 
etmeye çağırıyoruz, hızlıca girişim-
lerde bulunulması gerek, bu konuda 
desteklerinizi bekliyoruz” dedi.
MTO Başkanı Ayhan, bugüne kadar 
sağlanan desteklerin turizm sektörü-
nü ayakta tutmaya yeterli olacağını 
düşünmediğini ve ödeme ertelemesi 
ya da kredi çekmenin turizmin aldığı 
ağır darbeye çözüm olmayacağını 
ifade etti. Odaya kayıtlı pek çok üye 
işletmenin, eleman çıkarmadan 
hayatta kalmaya çalıştığını ancak, kısa 

vadede yurt dışı turizmde iyileşme 
görülmemesi halinde Marmaris’te 
sektörü ayakta tutacak firma bulma-
nın oldukça zorlaşacağını söyleyen 
Başkan Ayhan, kredi kefalet limitleri-
nin artırılmasına rağmen limitin hala 
yetersiz olmasının da işletmelerin 
finansmana ulaşmasını engellediğine 
dikkatleri çekti.
SON 4 YILDIR TURİZM DARBE 
ALIYOR
15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan 
hain kalkışmadan bu yana turizmin 
darbe aldığını söyleyen Başkan S. Mut-
lu Ayhan, her yıl 1,5 milyon yerli ve 
yabancı turisti ağırlayan Marmaris’in 
salgın sebebiyle onarılamayacak de-
recede hasar almak üzere olduğunu 
belirtti. Kapatmak zorunda kalacak 
işletmelerinin sayısının giderek 
artacağını söyleyen Başkan Ayhan, 
turizm sektörünün geçtiğimiz Eylül 
ayında yaşanan tur operatörü Thomas 
Cook’un iflasının üstünden daha bir 
yıl geçmeden yeni bir darbe alma-
sının neticesinde, ilçe ekonomisinin 
neredeyse durma noktasına geldiğini 
belirtti. MTO Başkanı Ayhan, dünya 
ekonomi otoriteleri tarafından pan-
demiden en çok zarar gören sektör 
olarak gösterilen turizmin, salgın 
sonrasında da maalesef en son topar-
lanacak sektör olacağını söyledi. Kredi 
talebinde bulunan üye firma sayısının 
her geçen gün artmasıyla birlikte, 
altından kalkılması zor bir darboğaza 
doğru gidildiğini ifade etti.
TURİZME ACİL DESTEK KREDİSİ 
OLMALI
Turizmde en çok ziyaretçi çeken 6. 
ülke olan Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 
35 milyar dolarlık turizm getirisinin 
oldukça önemli olduğunu kaydeden 
Başkan Ayhan, TOBB ve diğer odalarla 

sürekli iletişim halinde olduklarını, 
yeni paketlerin devreye sokulması 
ve işletmelerin kapanmak zorunda 
bırakılmaması için sadece turizmciye 
özel krediler hazırlanmasının elzem 
olduğunun altını çizdi. Başkan Ayhan, 
“Önlemler arasında genelge ile kapa-
tılan işyerleri başta olmak üzere mülk 
sahibi ve kiracı arasında kira ücretle-
rine indirim sağlayacak bir arabulucu-
luk yasasının acilen çıkarılması ve kira 
desteği verilmesi, turizmci işletmelere 
ürün ve hizmet tedarik eden tüm 
sektörlerin mücbir sebep kapsamına 
dahil edilmesi, firmalara ait ticari kredi 
kartı borçlarının faizsiz ötelenmesi, 
en son Elazığ-Malatya depreminde 
uygulanan 12 ay ödemesiz, 36 ay 
vadeli, “0” faizli KOSGEB Acil Destek 
Kredisinin turizmcilere sağlanması ve 
son olarak mücbir sebep kapsamında 
kapalı olan işletmelere elektrik fa-
turası düzenlenmemesi ve açık olan 
işletmelere düzenlenecek faturalarda 
verginin kaldırılması konuları önce-
likli olarak yer alıyor. Bu desteklerin 
hızlıca sonuçlandırılması ve çözüme 
ulaştırılması üyelerimizi bir nebze de 
olsa rahatlatacaktır. Odamızın da des-
teğiyle üyelerimize özel, düşük faizli 
“TOBB Nefes Kredisi” adında bir paket 
üzerinde çalışılıyor ve en kısa sürede 
açıklanmasını bekliyoruz” dedi.
GIDA YARDIMI VE MASKE DESTEĞİ
Marmaris Belediyesi tarafından 
başlatılan maske üretimine de destek 
olduklarını açıklayan MTO Başkanı 
Ayhan, üye işletmelere ilk aşamada 10 
binden fazla maske dağıtacaklarını be-
lirtti. Muğla Valiliği talimatıyla 10 kişi 
ve üzeri personeli bulunan ve faaliyeti 
devam eden işletmelere dağıtılmak 
üzere 70 bin maske talebi toplandığını 
da belirten Ayhan, maskelerin önü-
müzdeki günlerde başvuruda bulunan 
firmaların adreslerine ulaştırılacağını 
söyledi. Ayrıca, her yıl yapılan Rama-
zan yardımının da bu sene salgın ne-
deniyle iki katına çıkarıldığını ve daha 
erkene çekilerek ihtiyaç sahibi ve işini 
kaybeden bin 155 aileye gıda yardımı 
yapıldığını belirtti.
VEFA SOSYAL DESTEK GRUBU ve 
DENETİM EKİBİNİN PARÇASIYIZ
Salgın önlemleri kapsamında sokağa 
çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü 
Marmaris yaşayanına hizmet götür-
mek amacıyla Marmaris Kaymakamlığı 
öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal 
Destek Grubu’na Marmaris Ticaret 
Odası olarak araç ve personel des-
teği sağladıklarını kaydeden Başkan 
Ayhan, genelge dahilinde açıklanan 
önlem ve olası fahiş fiyat artışlarını 
denetlemek için kurulan denetim eki-
bine de yine araç ve personel desteği 
sağladıklarını belirtti.

BAŞKAN AYHAN’DAN SİYASETÇİLERE ÇAĞRIBAŞKAN AYHAN’DAN SİYASETÇİLERE ÇAĞRI
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, Birlik 
Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun baş-
kanlığında, 8 Nisan 2020 tarihinde 365 Oda ve Borsa 
Başkanları katılımıyla gerçekleşen video konferans 
toplantısına katıldı.
İlçemizde yaşanan Covid-19 kaynaklı sıkıntıları aktaran 
Başkan Ayhan, üye İşletmelerimizin talep ve önerilerini 
de iletti. Toplantı sırasında yapılan ankete de katılan 
Başkan Ayhan, salgınla karşı alınan ekonomik tedbirle-
rin ilçemize yeterliliğini değerlendirdi. 

Muğla Milletvekili Sayın Av. Burak 
Erbay, CHP Marmaris İlçe Başkanı 
Av. Zekican Balcı, CHP Marmaris 
Kadın Kolları Başkanı Zehra Gezer, 
18 Nisan 2020 tarihinde Odamızı 
ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen görüşmede, Mar-
maris turizmi ve salgın sonrası 
yapılabilecekler değerlendirildi. 
Başkan Ayhan, milletvekili Erbay’a 
üyelerimizin sıkıntılarını aktardı ve 
çözüm önerilerini dile getirdi.

BİRLİK BAŞKANIMIZA 
TALEPLERİMİZİ İLETTİK

Küresel Salgın İçin Küresel Salgın İçin 
Milletvekilimizle GörüştükMilletvekilimizle Görüştük

Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve 
TOBB Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
tarafından 365 Oda Borsa ve 65 sektör tem-
silcisinin katılımıyla 30 Nisan 2020 tarihinde 
istişare toplantısı düzenlendi. Video konferans 
yöntemiyle yapılan toplantı sırasında, Oda 
Başkanları söz alarak il ve ilçelerinde üyeleri-
nin yşadığı sıkıntıları ve taleplerini dile getirdi. 
Odamızı temsilen istişare toplantısına, Yöne-
tim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan katıldı.
Toplantı sırasında başta kira, mücbir sebep 
kapsamının genişletilmesi, finansman, elektrik 
faturaları ve maske ihtiyacı gibi daha evvel 
talep ettiğimiz konular da görüşüldü. Oda 
Başkanları tarafından aktarılan talepler, Ti-
caret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından 
not alınarak ilgili mercilere iletildi. 

TİCARET BAKANIMIZLA İSTİŞARE TİCARET BAKANIMIZLA İSTİŞARE 
TOPLANTISINA KATILDIKTOPLANTISINA KATILDIK
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Marmaris Ticaret Odası (MTO) 
Başkanı S. Mutlu Ayhan, salgın-
dan en çok etkilenen sektörlerin-
den biri olarak turizmi işaret etti 
ve Marmaris’te faaliyet gösteren 
turizm işletmelerinin kapanma 
aşamasına geldiğini belirtti. Baş-
kan Ayhan; “Salgının ülkemizde 
başladığı 11 Mart tarihi itibariyle, 
Türkiye’deki tüm odalar ile birlik-
te çeşitli görüşmeler yaptık. Birlik 
Başkanımız Sayın M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun tüm oda bütçelerini 
bütünleştirerek oluşturduğu 
havuza biz de Oda bütçemizi kay-
nak olarak gönderdik. Yaklaşık 
1 aydır hazırlığı süren ve önceki 
gün açıklanan krediden dün itiba-
riyle ilçemizde faaliyet gösteren 
üye işletmelerimiz yararlanabile-
cek” şeklinde konuştu.
SORUMLULUĞUMUZU YERİNE 
GETİRİYORUZ
TOBB Nefes Kredisi iş ortağı 
Denizbank'ın Marmaris Şube Mü-
dürü Emin Deniz ise; "Olağanüstü 
günlerin yaşandığı bu dönemde 
ekonomimizin can damarı KO-
Bİ'lerimiz, ülkemizin iyiliği ve in-
sanımızın sağlığı için faaliyetlerini 
durdurmak zorunda kaldı. Gerek 
Pandeminin, gerekse de bu süre-
cin ekonomik sonuçlarını  en az 

hasarla atlatmak adına hepimize 
büyük sorumluluklar düşüyor. 
Dün olduğu gibi , Bugün de bu 
sorumluluk bilinci ile kobi'lerimi-
zin yanındaki ve en yakınındaki 
dost olmak için Deniz Bank olarak 
bir kez daha kollarımızı sıvıyoruz.  
Mevduat fiyatlamalarının yüzde 
10 seviyelerinde olduğu böyle bir 
dönemde TOBB ve KGF desteği 
ile, yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı 
ve üst limiti ilçemiz için 50 bin 
TL  olan desteği sağlayacağımız, 
"TOBB Nefes Kredisi"ni esnafımı-
za sunma imkanı sağlayan Genel 
Müdürümüz  Sn Hakan Ateş 
önderliğinde hızlıca Tüm yurtta 
esnafımızın taleplerini toplamaya 
başladık. Marmaris Ticaret Odası 
Başkanı Sayın S.Mutlu Ayhan ile 
birlikte tüm ekiplerimizle büyük 
bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. 
Bu bağlamda Deniz Bank olarak 
çalışma saatlerimiz de 09:00-
17:00 olarak revize ettik. Krediyi 
gerçek ihtiyaç sahibi KOBİ'leri-
mize en hızlı süreçte aktarmak 
için var gücümüzle çalışacağız" 
şeklinde konuştu. 
6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ
 Ticaret Odası üyelerine özel ha-
zırlanan TOBB Nefes Kredisi’nde 
geri ödeme kolaylığı da bulunu-

yor. 2021 yılı Ocak ayında geri 
ödemelerin başlayacağı krediden 
3 milyon TL altında yıllık cirosu 
bulunan işletmeler faydalanabi-
lecek. Salgın başladığı günden 
beri çeşitli kategorilerde kredi 
imkanları sunan bankalardan ya-
rarlanamayan küçük işletmeler, 
yıllık yüzde 7,5 faiz oranıyla 50 
bin TL’ye kadar kredi kullanabile-
cekler. Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından hayata 
geçirilen kredinin Marmaris’te 
tüm sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmelere katkı sağlaması bek-
leniyor.
KAMU BANKALARI DA 
KATILACAK
Yaklaşık 2 hafta sonra kamu ban-
kalarının da eklenmesi planlanan 
TOBB Nefes Kredisi’nin Deniz-
bank ile yapılan ilk protokolünün 
sonucunda başvuruları önceki 
gün başladı. www.mto.org.tr 
sitesinden başvuru detaylarının 
öğrenileceği kredinin başvuru 
sırasında “SGK ve Vergi borcu 
yoktur” yazısına da ihtiyaç duyul-
muyor. Ayrıca, azami 50 bin TL 
tutarında faydalanılabilecek kredi 
için de Kredi Garanti Fonu Komis-
yonu için 300 TL ve masraflar için 
de sadece 150 TL ödenecek.

Tüm dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs 
(COVID-19) salgını 
sebebiyle turizm 
sektörünün ağır bir darbe 
almasının ardından, 
Marmaris Ticaret 
Odası, Oda bütçesini 
üye işletmelerinin 
kullanımına açarak 
TOBB Nefes Kredisine 
katkı sağladı. Önceki gün 
açıklanan TOBB Nefes 
Kredisi ile, Marmaris’te 
faaliyet gösteren Oda 
üyesi firmalar bir süre 
nefes alabilecekler.

MARMARİS’TE İŞLETMELER NEFES ALACAKMARMARİS’TE İŞLETMELER NEFES ALACAK
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Yaklaşık 4 saat süren toplantı 
sırasında söz alan Başkan Ayhan, 
ilçemizde Koronavirüs salgını 
sebebiyle yaşanan ekonomik ve 
ticari sıkıntıları dile getirdi. Turizm 
sezonunun gerçekleşme ihtimalin-
den duyulan endişeleri de ekleyen 
Başkan Ayhan, turizmden etki-
lenen tüm Sektörler için çözüm 
önerilerini de açıkladı. Bu öneri-
lerin hızlıca hayata geçirilmesinin 
turizm sektörü için oldukça faydalı 
olduğunu da sözlerine ekledi. 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu, bölge oda/borsa başkanları 
ile istişarelerde bulundu. İçinden 
geçtikleri bu zor süreçte, Odalara 
ve Borsalara, daha büyük görev ve 
sorumluluk düştüğünü anımsatan 
Hisarcıklıoğlu, “Bizler, iş dünyası 
ile hükümet arasında köprü görevi 
üstlenerek, sahadaki sıkıntıları, en 
hızlı şekilde iletiyoruz. Bu çerçeve-
de salgının başladığı Mart ayında, 
sizlerden aldığımız bilgilere dayalı 
olarak, hükümete 70 maddelik bir 
öneri seti sunduk. Bunların büyük 
bir kısmı hayata geçti, geçmeye 
de devam ediyor. Sonrasında da 
sizlerle istişare içinde, sorunları ve 
önerilerimizi iletmeye devam ettik. 
Çünkü bu dinamik bir süreç. Her 
gün yeni bir konu, yeni bir sıkıntı 
ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hiç ara 

vermeden üyelerimizle temasta 
olup, sıkıntı ve önerileri toplamayı 
sürdürelim” dedi.
 Oda/Borsaların, bu vizyonla ça-
lıştığını, üyelerine hizmete devam 
ettiğini görmekten dolayı gurur 
duyduğunu ifaden eden Hisarcık-
lıoğlu, “Sizler, tüm başkanlarım, 
canla-başla gayret gösteriyor, üye-
lerimizin nabzını tutuyor, onlara 
tercüman oluyorsunuz. Öneriler 
hazırlayıp, bize aktarıyorsunuz. 
İşte bugün de sizlerin ileteceği her 
konuyu, bu akşam ilgili bakanlara 
ileteceğiz. Böylece üyelerimizin, 
camiamızın dertlerini bir nebze 
olsun çözmüş ve onları rahatlat-
mış olacağız” şeklinde konuştu. 
Hisarcıklıoğlu, artık normalleşme 
sürecini konuşmaya başladıklarını 
ve TOBB olarak, ekonomi için ha-
zırlanan destek paketlerine katkı 
sağladıkları gibi şimdi de normal-
leşme sürecinin planlanmasına 
katkı sağladıklarını belirtti. Sağlık 
ile geçim arasındaki dengeyi ayar-
lamak gerektiğine dikkat çeken 
Hisarcıklıoğlu, “Normalleşme sü-
recini de iyi planlanmış bir şekilde 
yürüttüğümüz takdirde, bu süreci 
en az hasarla atlatacağımıza ina-
nıyorum. İnşallah bu zor günleri 
de hep birlikte geride bırakacağız” 
dedi.

Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı S. Mutlu Ayhan, 
Birlik Başkanımız 
Sayın M.Rifat 
Hisarcıklıoğlu'nun 
liderliğinde 14 Mayıs 
tarihinde video 
konferans yöntemiyle 
yapılan Ege Bölgesi 
Odalar ve Borsalar 
Toplantısı'na katıldı.

EGE BÖLGESİ ODA BAŞKANLARI İLE EGE BÖLGESİ ODA BAŞKANLARI İLE 
İSTİŞARE TOPLANTISI YAPTIKİSTİŞARE TOPLANTISI YAPTIK

MARMARİS TİCARET 
ODASI’NIN İLGİLİ 
BAKANLIKLAR‘DAN TALEPLERİ
*Salgın önlemleri kapsamında 
genelge ile kapatılan işyerleri 
başta olmak üzere mülk sahibi 
ve kiracı arasında kira ücret-
lerine indirim sağlayacak bir 
arabuluculuk yasasının acilen 
çıkarılması ve kira desteği veril-
mesi
*Turizmci işletmelere ürün 
ve hizmet tedarik eden tüm 
sektörlerin mücbir sebep kap-
samına dahil edilmesi
*Firmalara ait ticari kredi kartı 
borçlarının faizsiz ötelenmesi
*12 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 
“0” faizli KOSGEB Acil Destek 
Kredisinin turizmcilere sağlan-
ması
*Mücbir sebep kapsamında ka-
palı olan işletmelere elektrik fa-
turası düzenlenmemesi ve açık 
olan işletmelere düzenlenecek 
faturalarda verginin kaldırılması
*30 Haziran’da bitecek olan 
kısa çalışma ödeneği destek 
programının en az 3 ay daha 
uzatılması
*Yurt içi ve yurt dışından 
gelecek olarak misafirlerin 
Koronavirüs’e yakalanmaları 
durumunda otellerin ve diğer 
işletmelerin hukuki olarak koru-
ma altına alınması
*Yurt içi ve yurt dışından 
gelecek olarak misafirlerin 
Koronavirüs’e yakalanmaları 
durumunda otellerin ve diğer 
işletmelerin hukuki olarak koru-
ma altına alınması
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ÜYE İŞLETMELERİMİZİ DEZENFEKTE ETTİKÜYE İŞLETMELERİMİZİ DEZENFEKTE ETTİK
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Kuaför Güzellik Salonu ve Berberler, 11 Mayıs 2020 tarihinde, 
restoran ve kafeler ise 01 Haziran 2020 tarihinde  hizmete açıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hizmete 
açılacak olan odamız üyesi kuaför, berber ve güzellik salonlarımıza ve restoran, kafe işletmelerimize  Mar-
maris Belediyesi iş birliğinde dezenfekte işlemi yaptık. İşletmeleri dezenfekte işleminin tamamlanmasıyla 
hizmete hazır hale getirdik. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve temizlik personeli arkadaşlarımı-
za özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 

Haziran 2020
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Marmaris Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, 3 
Haziran tarihinde TOBB Başkanı 
Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun 
ev sahipliğinde, Tarım ve Orman 
Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli ve 
365 Oda ve Borsa Başkanlarının 
katılımıyla yapılan video konferan-
sa katıldı. Marmaris'in en önemli 
değeri Marmaris Çam Balı'nın 
markalaşma süreci için yürütülen 
çalışmalar kapsamında, coğrafi 
işaret ve sürdürülebilir bal üretimi 
ile ilgili normalleşme sürecine 
yönelik notlar alan Başkan ayhan, 
ilgili Bakanlıklar ile birlikte sektö-
rün ihtiyaçlarına yönelik konuları 
istişare ettikleri belirtti. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
Kovid-19'un başladığı ilk günden 
itibaren Bakan Pakdemirli'nin 
TOBB ile devamlı istişare içinde 
bulunduğunu söyledi. Pakdemir-
li'nin bu süreçte üreticinin ve mü-
teşebbisin yanında olduğunu ifade 
eden Hisarcıklıoğlu, "Ortak akla 
verdiğiniz önem, vizyonunuz ve 
sergilediğiniz bu dinamik çalışma 
tarzı, bize moral ve şevk verdi." 
dedi. 
Hisarcıklıoğlu, bu dönemde tarım 
kredilerinin faizsiz ertelendiğini, 
üreticilerin ayakta kalmaları için 
destekleme ödemelerinin erkene 
çekildiğini ve geleneksel şekilde 
hayvansal, bitkisel üretim yapan 
işletmelere faizsiz kredi temin 
edildiğini, lisanslı depoların 
2020'de süresi dolan lisanslarının 
1 yıl daha uzatıldığını anlattı. Bu 
zor süreçte, bakanlık ve TOBB'un 
birlikte 2 önemli projeyi hayata 
geçirdiğine değinen Hisarcıklıoğlu, 
"Önce, DİTAP projesini ülkemize 
kazandırdık. Sonra da giderek 
büyüyen bir soruna dönüşen gıda 
kaybını ve israfını önlemek üzere 
harekete geçtik. Gıdanı Koru Kam-
panyası'nı başlattık. Sektörümü-
zün daha hızlı büyümesi için 365 
oda ve borsamızla birlikte çalış-
maya, üretmeye devam edeceğiz." 
ifadelerini kullandı. Hisarcıklıoğlu, 

tarımda yerel değerlere sahip çıkıl-
ması gerektiğini de kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli de yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını sürecinde sürdü-
rülebilir üretim ve gıda arz-talep 
dengesi açısından küçük aile 
işletmelerinin varlığıyla, lisanslı 
depoculuğun öneminin bir kez 
daha hissedildiğinin altını çizerek, 
kısıtlama günlerinde fırsatını bu-
lanların şehirleri terk ettiğini, köy 
nüfuslarının ikiye katlandığını söy-
ledi. Pakdemirli, tarım ve orman 
alanında verilen desteklere dikkati 
çekerek, şöyle devam etti: "Son 
18 yılda, 310 milyar lira tarımsal 
destek verdik. Tarımsal hasılamızı 
7,5 kat artırarak 275 milyar liraya 
çıkardık. 585 baraj inşa ettik, 6,6 
milyon hektar araziyi sulamaya 
açtık. 4,6 milyar fidanı toprakla 
buluşturduk. Tohumluk üretimimi-
zi 8 kat, tohumluk ihracatımızı 
10 kat artırdık. Büyükbaş hayvan 
varlığımızı yüzde 80, küçükbaş 
hayvan varlığımızı yüzde 51 ar-
tırdık. Süt üretimimizi de yüzde 
173 yükselttik. Ayrıca 18 milyar 
dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 
milyar dolarlık dış ticaret fazlamız 
ile tarımda net ihracatçı konuma 
geldik. İhracatımızı nasıl 2, 3, 10 
katına çıkartırız, onun altyapısını 
ve çalışmalarını yapıyoruz."
 Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile verilen des-
teklerle tarımsal üretimdeki artışın 
büyük bir ivme kazandığına işaret 
ederek, "Bugün ülkemiz tarımsal 
gayri safi milli hasılası açısından 
Hollanda, İspanya Fransa gibi tüm 

Avrupa ülkelerini geride bırakarak 
48 milyar dolarlık tarımsal hası-
layla Avrupa'da lider konumuna 
gelmiştir. 2018 yılında çiftçimize, 
14,5 milyar lira tarımsal destek 
veriyorken, 2019'da bunu 16,1 mil-
yar liraya, 2020'de ise destekleri-
mizi toplamda yüzde 52 artışla 22 
milyar liraya çıkardık. Bütçemizin 
de yüzde 55'ini çiftçimize, yani 
tarımsal desteklere ayırdık." diye 
konuştu. Lisanslı depoculuğun, 
kazancın ve güvencenin hazinesi 
olduğunun altını çizen Pakdemirli, 
şunları kaydetti: "Bu kapsamda 
bugün için depolanabilen ürünler, 
hububat, baklagiller, yağlı tohum-
lar, pamuk, fındık ve zeytindir. 
Kuru kayısı, kuru üzüm ve Antep 
fıstığı ürünlerinin lisanslı depo-
larda depolanabilmesine yönelik 
çalışmalarımızda son aşamaya 
geldiğimizi de belirtmek isterim. 
Halihazırda lisans alan 91 lisanslı 
depo işletmesinin toplam depola-
ma kapasitesi yaklaşık 4,8 milyon 
ton. Hedefimiz 2023'te 140 lisanslı 
depo işletmesi ile kapasiteyi 8-10 
milyon ton aralığına çıkarmaktır."
 Dijital Tarım Pazarının (DİTAP) ko-
operatifleşme ve sözleşmeli üre-
tim adına ülke için büyük bir fırsat 
olduğunu belirten Pakdemirli, 
verilen eğitim ve tanıtım çalışma-
larıyla DİTAP'da işlem yapan firma, 
kurum ve çiftçi sayısındaki artışa 
bağlı olarak ciro miktarının her 
geçen gün yükseldiğini kaydetti. 
Pakdemirli, bankaların sisteme ka-
tılımıyla ilgili olarak ilk etapta bazı 
özel bankalarla tanıtım toplantıları 
gerçekleştirdiklerini de aktardı.

MARMARİS ÇAM BALI 
HAKKINDA TARIM 
BAKANIMIZLA GÖRÜŞTÜK
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2020 yılı başından bu yana tüm 
dünyayı etkisi altına alan Koro-
navirüs salgını sonrasında turizm 
sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar yeni pazar arayışlarına 
yöneldi. Sektörde uzun yıllardır 
faaliyet gösteren Diana Seyahat 
Acentesi, Touristica firmasını satın 
alarak yerli turisti Marmaris’e 
getirmeyi planlıyor.
Geçtiğimiz gün, Marmaris turizm 
hareketliliğini artırmak ve sektöre 
katkı sağlamak için Marmaris Tica-
ret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu 
Ayhan, Marmaris Belediye Başkanı 
Mehmet Oktay, Güney Ege Turistik 
Otelciler ve İşletmeciler Birliği 
Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Diana 
Travel firmasının bölge müdürleri 
Medet Güngör, Zeynep Yaman 
ve Özgür Ertem, bir araya geldi. 
Sektörün dinamiklerinin değer-
lendirildiği toplantıda, yurt dışı 
uçuşlarının askıya alınması ve pek 
çok destinasyonun iptal edilmesi 
sebebiyle, iç pazardaki canlılığı 
artırmak görüşmeler yapıldı. Uzun 
yıllardır yurt dışı pazarında faaliyet 
gösteren Touristica adlı seyahat 
acentesini bünyesine katan Diana 
Travel firmasının, yurt içi pazarda 
faaliyet göstermek amacıyla 
yaptığı bu satın almanın gerçekleş-
mesiyle birlikte Marmaris pazarını 

yerli turiste daha çok tanıtmayı 
hedefliyor. Touristica çağrı mer-
kezi personeli ve rehberlerini böl-
gemizi daha yakından tanımaları 
için Marmaris’e getiren acente, 
özellikle 2020 yaz sezonu için 
yerli turiste ihtiyaç olduğunu dile 
getirdi. Marmaris’in iç pazardaki 
hak ettiği payı henüz yakalaya-
madığını söyleyen Diana Travel 
Bölge Müdürü Medet Güngör; bu 
aşamada hem Marmaris için hem 
de iç pazar misafirleri için büyük 
fırsatlar olduğunu ve Marmaris’in 
hak ettiği payı alması için gerekli 
potansiyeli taşıdığını ifade etti.
MTO Başkanı Ayhan; Marmaris’in 
turizm sektörü için pandeminin 
yayılmaya başladığı tarihten 
itibaren tüm kurumların iş birliği 
halinde olduğunu belirtti. Ayhan, 
Marmaris’te faaliyet gösteren bü-
yük konaklama tesislerinden, kü-
çük işletmecilere kadar herkesin 
hızlı bir şekilde bu sürece adapte 
olduğunu ve tüm iş yerlerinin 
alınması gereken önlemlere büyük 
hassasiyet gösterdiğini ifade etti. 
Marmaris Belediye Başkanı Oktay; 
salgın sürecinden tüm dünyada 
olduğu gibi Marmaris’in de etki-
lendiğini fakat yapılan çalışmalar 
neticesinde bu süreci birçok 
bölgeden çok daha az sıkıntı 

ile atlatmaya çalıştığını söyledi. 
Marmaris’i tercih edecek olan 
misafirlerin endişe etmeden geçi-
rebilecekleri bir tatil için belediye 
olarak hazırlandıklarını dile getirdi. 
Yapılan değerlendirme ve çalışma 
toplantılarında, plaj kullanımı gibi 
birçok sosyal alanda yığılmalarına 
izin vermeyecekleri yönünde ted-
birler alındığını vurguladı.

ARABALI TATİLCİLER İÇİN 
MARMARİS AVANTAJI
GETOB Başkanı Bülbüloğlu; Mar-
maris’e araba ile erişim imkanının 
çok rahat olduğunu söyleyerek  
bu sayede iç pazarda önemli ivme 
kaydedileceğini söyledi. Gelecek 
olan misafirlerin gönül rahatlığı 
ile tatillerini yapabilmeleri için 
çalışmalar gerçekleştirdiklerini 
ve sosyal mesafe kuralına uygun 
olarak tüm plajların dizenlendiğini 
belirtti. Yabancı turist ağırlıklı 
hizmet veren Marmaris’in, İngiliz 
turistlerin buraya gelmesine ara-
cılık eden acentelerin salgın önce-
sinde de hijyen, gıda güvenliği gibi 
birçok konuda sıkı denetlendiğinin 
altını çizerek, birçok tesisin zaten 
bu önlemleri yıllardır aldığını ve 
salgına karşı alınması gereken 
önlemlere kolayca uyum sağladık-
larını söyledi.

MARMARİS’TE 
YERLİ TURİZM ATAĞI

Haziran 2020
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Marmaris Belediyesi tarafından 
11 Haziran tarihinde Armutalan 
Kültür Merkezi'nde düzenlenen 
Pandemi Kapsamında "Konaklama 
Tesislerinde Kontrollü Normalleş-
me Süreci" adlı bilgilendirme top-
lantısına Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Mutlu Ayhan katıldı. Toplantı 
sırasında konuşma yapan Başkan 
Ayhan, Odamız çalışmalarından 
bahsederek katılımcılara bilgi 
verdi. 
Marmaris Ticaret Odası Başkanı 
Ayhan, bir süredir tüm sektörler 
hakkında yayınlanan genelgelerin, 
tüm iş yerlerinde bulundurulması 
gereken afişlerin, restoran-ka-
fe-deniz turizmi araçları ve tesis-
lerinde bulundurulması gereken 
hijyen, gıda güvenliği, haşereyle 
mücadele protokolleri, doldurul-
ması gereken ateş ölçüm, temizlik, 
müşteri kabul formları gibi ev-
rakların taslaklarını hazırlayarak 
üyelerine dosya olarak teslim 
ettiklerini belirtti. Toplam 1100 

konaklama sektörü işletmecisi ve 
çalışanına zorunlu hijyen eğitimini 
canlı yayında vererek bu süreçte 
en çok ihtiyaç duyulan çalışmayı 

yaptıklarını söyledi. 
Başkan Ayhan; "Çıkan tüm genel-
geleri günü gününe takip ediyoruz 
ve sizlere duyurmaya devam 
edeceğiz. Biraz önce bahsettiğim 
konaklama süresinde misafirde 
görülebilecek olası corona vakala-
rında tesisi hukuki olarak koruma 
altına alacak bir kanun oluşturul-
ması konusunu TOBB Başkanımız 
Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na bizzat 
ilettim. Başkanımız ilgili bakanlıklar 
nezdinde çalışmalarını sürdürüyor. 
Kısa Çalışma Ödeneğinin 3 ay 
daha uzatılması, işyeri kiraları 
konusunda devletin mal sahibi ile 
kiracı arasında arabuluculuk sağ-
layacak bir düzenleme getirmesi, 
turizm bölgelerindeki tüm işyerleri 
için elektrik faturalarındaki vergi-
nin kaldırılması, yöremizde faaliyet 
gösteren tüm sektörlerin mücbir 
sebep kapsamına dahil edilmesi, 
turizmciye “0” faizli KOSGEB Acil 
Destek Kredisi sağlanması, mevcut 
kredilerin, vergilerin, sigorta prim 
ödemelerinin 2021 Haziran’ına 
ötelenmesi bizzat ilettiğim ve takip 
ettiğim konular arasında" şeklinde 
konuştu. 

KONTROLLÜ NORMALLEŞME KONTROLLÜ NORMALLEŞME 
SÜRECİNDE DİKKATLİ OLACAĞIZSÜRECİNDE DİKKATLİ OLACAĞIZ

Odamız Meclis Başkan Yardımcısı Zekiye İpçi, Ankara TOBB'da 29 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen Meclis 
Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katıldı. Türkiye ekonomisi, yurt içi ve uluslararası ekonomik ilişkiler ve tica-
ri bilgilendirmelerin yapıldığı seminere, 365 oda ve borsadan gelen Meclis üyeleri katılıyor.

Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri’ne Katıldık
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 Türkiye’nin en büyük Çam 
Balı üreticisi Marmaris, 
uluslararası platformda 
farkındalık yaratmak ve 
Marmaris Çam Balı’nı mar-
kalaştırmak adına uzun 
yıllardır uğraş veren Mar-
maris Ticaret Odası (MTO) 
geçtiğimiz Kasım ayında 
coğrafi işaretini almıştı. 
Tadı, dokusu ve kokusu ile 
emsallerinden ayrılan Mar-
maris Çam Balı, içeriğinde 
bulunan besin maddeleri 
ve lezzetinin benzersizliği 
nedeniyle kendi coğrafi 
işaretini almaya hak ka-
zanmıştı. Marmaris turizm 

sektörünün yerli yabancı 
turist portföyünde tercih 
edilirliğinin artması ve 
Marmaris Çam Balı’nın bir 
dünya markası olması yö-
nünde aralıksız çalışmalar 
yürüten MTO, tüm dünyayı 
etkisine alan koronavirüs 
sebebiyle turizm sektörü 
tanıtım çalışmalarının 
sekteye uğramasına fırsat 
vermeyerek çalışmalarına 
hız kesmeden devam etti. 
Maliyeti tamamen MTO 
bütçesinden karşılanan, 
doğaya zarar vermeyecek 
ahşap malzemeden, 2 
farklı dilde hazırlanan 3 

farklı tasarımda reklam 
tabelası geçtiğimiz gün 
İlçe Kaymakamlığı ve 
Orman İşletme Müdürlüğü 
tarafından belirlenen 
güzergahlara yerleştirildi. 
Çetibeli’nden Marmaris’e 
geliş rotasında yer alan 
reklam tabelaları, Marma-
ris’in eşsiz doğası içerisin-
de “Marmaris Çam Balı ve 
Coğrafi İşareti” tanıtımı 
yaparak gelen ziyaretçileri 
karşılıyor.
 Marmaris ve Marmaris 
Çam Balı tanıtımı hususu-

na büyük önem vererek 
reklam tabelalarının 
güzergâh seçiminde süreci 
hızlandıran Marmaris Kay-
makamımız Sayın Ertuğ 
Şevket Aksoy ve İlçe Or-
man İşletme Müdürümüz 
Şükrü Akın Ünler’e, ayrıca 
Marmaris Çam Balı Coğrafi 
İşareti sürecinde büyük 
emekleri bulunan MTO 3. 
Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Baysal’a 
katkıları ve özverili yardım-
larından dolayı teşekkür 
ederiz.

MARMARİS ÇAM BALI MARMARİS ÇAM BALI 
TABELALARI YERLERİNİ ALDITABELALARI YERLERİNİ ALDI
2019 yılında coğrafi 
işaretini alarak 
benzersizliğini kanıtlayan 
Marmaris Çam Balı’nı bir 
dünya markası yapmak 
için Marmaris Ticaret Odası 
olarak tanıtım çalışmalarını 
sürdürmeye devam 
ediyoruz. Yapımı MTO 
bütçesinden karşılanan, 
Çetibeli Mevki’nden 
Marmaris’e geliş rotasında 
Türkçe ve İngilizce olarak 
tasarlanmış doğaya uyumlu 
ahşap malzemeden yapılan 
3 adet reklam tabelası, 
geçtiğimiz gün montajı 
yapılarak ziyaretçilerin 
beğenisine sunuldu.
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Salgın sebebiyle hijyen kuralları 
ve alınacak tedbirlerin ilgili bakan-
lıklar tarafından açıklanmasıyla 
birlikte, Marmaris’te bulunan otel 
ve restoran-kafe işletmeleri açılış 
hazırlıklarını yapmaya başladı. 
Yeni koronavirüs salgını sonrası, 
Bakanlık tarafından uygulamaya 
koyulan proje ile, yurt içi ve yurt 
dışı pazarda işletmeye güven 
duyulmasını sağlayacak olan serti-
fikaya Marmaris’ten de başvurular 
hızlanıyor. Bakanlık ve Belediye 
belgeli konaklama tesisi işletme-
leri, restoran ve kafe işletmeleri  
için görüşmeler yürüten Marmaris 
Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. 
Mutlu Ayhan, belge vermeye yet-
kili iki kurumla da görüşerek üye 
işletmeler için indirim protokolü 
imzaladı.

YÜZDE 25 İNDİRİM 
UYGULANACAK
 MTO Başkanı Ayhan; “Otelde bu-
lunan yatak sayısına göre ve resto-
ran-kafe işletmelerinin metrekare 
büyüklüğüne fiyatlandırma yapan 
yetkili kurumlar, yapılacak belge-
lendirme işlemlerinde MTO üyele-
rine yüzde 25 indirim uygulayacak. 
Böyle bir dönemde üyelerimiz 
için yapılabilecek tüm destekleri 
inceleyerek görüşmeler yürütüyo-
ruz. Salgın sebebiyle en çok zarar 
gören sektörler arasında yer alan 
turizm, Marmaris’in en büyük 

geçim kaynağı. İlçemizde faaliyet 
gösteren işletmelerin tamamına 
yakını turizm ile uğraşıyor. Üye iş-
letmelerimizin bu süreçte özellikle 
yurt dışı destinasyonunda tercih 
edilebilirliğini artırması için Gü-
venli Turizm Sertifikası projesine 
başvurmaları önemli. Hem dene-
timler hem de güvenilirlik açısın-
dan bunu belgelemek inanıyorum 
ki yerli ve yabancı misafirlerimizde 
güven tesis edecektir. Bu nedenle 
sertifika vermeye yetkili her iki 
kurumla da görüşerek protokol 
imzaladık. İşletmelerin başvuru 
sırasında sadece Odamız üyesi 
olduklarını belirtmeleri yeterli. 
Firmalar fiyatlandırmada belirledi-
ğimiz indirim oranını uygulayacak. 
Başvuru yapan üyelerimizi ayrı 
ayrı kriterler çerçevesinde ulusla-
rarası standartlarda denetleyerek, 
Güvenli Turizm Sertifikasını 
vermeye yetkili olan akreditasyon 
firmaları hijyen ve sağlık denetimi 
ve uygunluk değerlendirmesi 
yaparak bunlara ilişkin raporlar 
düzenleyecek ve düzenli olarak 
denetçi gönderip kriterlere uy-
gun hizmet verilip verilmediğini 
denetleyecek. Ayrıca, belgeyi alan 
tesislerin T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı web sitesinden 
de duyurusu yapılıyor. Güvenli 
Turizm Belgesi logosunu alan üye 
işletmelerimiz logoyu işletmeleri-

nin görünen noktalarına mutlaka 
asmalılar. Müşteriler belge üzerin-
deki kare kod sayesinde tesis ile 
ilgili tüm denetleme bilgilerine ula-
şabilecekler, bu sayede tüm süreç 
şeffaflık kazanmış olacak” şeklinde 
konuştu.

MTO ÜYESİ OLDUĞUNU 
BELİRTMEK YETERLİ
TÜV Austria Turk firması Yönetim 
Kurulu Danışmanı Mustafa Şirin ve 
Ege Bölge Satış Pazarlama Müdü-
rü Aslı Abay katılımıyla imzalanan 
protokol ile indirimden yarar-
lanmak için işletmelerin başvuru 
sırasında MTO üyesi olduğunu 
belirtmeleri yeterli. Böylelikle 
konaklama işletmelerinin yatak 
sayısına göre (0-40 yatak arası 
işletmeler dahil), restoran ve kafe 
işletmelerinin metrekare büyüklü-
ğüne göre firmanın web sitesinde 
belirtilen fiyat çizelgesinde yer 
alan tüm fiyatlandırmalardan 
yüzde 25 oranında indirim uygu-
lanacak. TSE Ege Bölge Koordina-
törü Kürşat Yılmaz ve İzmir İthalat 
Direktörlüğü Müdürü Hakan Ozan 
katılımıyla yapılan görüşmede de 
sadece konaklama tesisleri için 
yine firmanın web sitesinde yer 
alan fiyatlandırma üstünden (0-40 
yatak arası işletmeler hariç) yüzde 
25 indirim anlaşması yapıldı.

T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 
koronavirüs salgını 
sebebiyle hayata geçi-
rilen “Güvenli Turizm 
Sertifikası” projesine 
başvurmak isteyen 
otel ve restoran kafe 
işletmelerine MTO’dan 
destek geldi. Sertifika 
vermeye yetkili TÜV 
Austria Turk ve Türk 
Standardları Enstitüsü 
(TSE) firmaları ile anlaş-
ma sağlayan MTO, Oda 
üyesi işletmelere yüzde 
25 indirim yapılması 
için protokol imzaladı.

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASINA MTO İNDİRİMİGÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASINA MTO İNDİRİMİ
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Cumhrubaşkanlığı tarafından 
Muğla Valiliğine atanan Sayın Or-
han Tavlı'yı, 02.07.2020 tarihinde 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nur-
gül Candan, Yönetim Kurulu Üye-
leri Enis Bilgiç, Mustafa Kodaman 
ve Genel Sekreter Taşkın Baykara 
makamında ziyaret etti. 
İlçemizin pandemi sürecinde 
turizm sektörüne bağlı olarak 
yaşadığı sıkıntıları aktardığımız Vali 
Tavlı, üyelerimiz ve meslek Komite-
lerimiz hakkında Yönetim Kurulu-
muzdan bilgi aldı. İşletmelerimizin 
ticari faaliyetleri hakkında bilgilen-
dirdiğimiz Sayın Tavlı, Marmaris'in 

turizm açısından oldukça önemli 
olduğunu ifade etti.
Sayın Vali'ye ilçemizin ve Türki-
ye'nin önemli değeri olan Marma-

ris Çam Balı ve bal ürünlerimizden 
hediye ettik. Sayın Vali'den en kısa 
sürede Marmaris'i ziyaret sözü 
aldık.

YENİ VALİMİZİ 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

Meclis Başkanımız Nurgül Candan, Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Enis Bilgiç, Görkem İnal, Mustafa Kodaman ve Genel Sekreter 
Taşkın Baykara, 9 Temmuz 2020 tarihinde Ak Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve Parti İlçe Meclisi üyelerinin yer aldığı görüşmede 
ilçemiz için hayata geçirilmesi planlanan projeler görüşüldü. Başkan Ayhan, Oda-
mız faaliyetlerinden bahsederken, turizm ve turizmci için en kısa sürede çözülmesi 
gereken sorunları da dile getirdi.

LOBİ ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR
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Muğla Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi Koordinatörü 
Prof.Dr. Selçuk Aktürk ve TOBB 
Muğla Odaları Akademik Da-
nışmanı Doç. Dr. Serkan Dirlik, 
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan'ı 10 Temmuz 2020 
tarihinde ziyaret etti.
Teknoloji Transfer Ofisi hak-
kında Başkan Ayhan'a bilgi 
veren akademisyenler, ortak 
yürütülecek projeler hakkında 
da görüşmeler yaptı. Odamız ça-
lışmalarından bahseden Başkan 
Ayhan, öğrenci-işveren-üniversi-
te iş birliğinde yürütülecek pro-
jelere Oda olarak her desteğin 
verileceğini sözlerine ekledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, 17 Temmuz 2020 
tarihinde Marmaris Tİcaret Odası'nı 
ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nur-
gül Candan, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ömer Erden, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Enis Bilgiç, Görkem 
İnal, İbrahim Tekin, Onur Tokmak'ın 
ev sahipliği yaptığı ziyarete, Marma-
ris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 
CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybe-
koğlu ve CHP Marmaris İlçe Başkanı 
Av. Zekican Balcı da eşlik etti.

Pandemi sebebiyle oldukça büyük 
hasar alan Marmaris turizminin 
görüşüldüğü toplantıda, Başkan 
Ayhan önümüzdeki dönemde ha-
yata geçirilmesi planlanan projeleri 
anlattı. Başkan Osman Gürün ise 
sezon sonuna doğru kurumlararası 
görüşmelere başlayarak iş birliği 
yapılması gerektiğine dikkat çekti. 
Başkan Ayhan, turizm sektörünün 
bu zorlu süreçten en az hasarla çık-
maları için çeşitli kurumlar ve resmi 
yetkililerle görüşmeler yaptıklarını 
ifade etti.

Muğla Üniversitesi Teknoloji Muğla Üniversitesi Teknoloji 
Transfer Ofisi İle GörüştükTransfer Ofisi İle Görüştük

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN’DEN ZİYARETMUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OSMAN GÜRÜN’DEN ZİYARET
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Muğla İl Turizm Müdürü Zeke-
riya Bingöl ve Penn Üniversitesi 
Arkeoloji ve Antropoloji Müzesi 
Danışmanı Dr. Asil Yaman ve Yö-
netim Kurulu Başkanımız S. Mutlu 
Ayhan, Genel Sekreterimiz Taşkın 
Baykara, 21 Temmuz 2020 tari-
hinde  Odamız hizmet binasında 
biraraya geldi.
Başkan Ayhan, İl Turizm Müdürü 
Zekeriya Bingöl ile 4 aydır kapalı 
olan bar ve eğlence kulüpleri hak-
kında görüştü. İşletmecilerimizin 
sıkıntılarını aktardı.
Ayrıca, Marmaris ve çevresinde 
bulunan antik kent ve tarihi kalın-
tıların incelenerek yaygınlaştırıl-
ması ve uluslararası platformlarda 

tanıtım çalışmaları yürütülmesi 
için görüşmeler yapıldı. Odamız 
girişimiyle başlatılan arkeolojik ça-
lışmaların devam niteliğinde olan 
bu projelerle, Marmaris'in kültür 
merkezi olması ve antik tarihinin 

ön plana çıkması için bir dizi pro-
jenin hayata geçirilmesi hedefleni-
yor. Penn Üniversitesi tarafından 
oldukça ilgi çeken projeler ile Mar-
maris'in tarihi geçmişi ve değerleri 
gün yüzüne çıkarılacak.

İL TURİZM MÜDÜRÜMÜZE 
GÖRÜŞLERİMİZİ AKTARDIK

Halkbankası Marmaris Şube Müdürü Şenay 
Erden, Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu 
Ayhan'ı 28 Temmuz tarihinde makamında 
ziyaret etti. 
Başkan Ayhan, Marmaris'te turizm iş veren-
leri ve işletmelerin ekonomik durumunu ve 
bankacılık işlemlerinde Marmaris'in konumu 
görüştüğü toplantıda, 2020 yılı turizm 
gidişatını da değerlendirdi. Karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunulan toplantıda, bugüne 
kadar ilçemizde yapılan kredi çalışmaları ve 
COVID-19 sebebiyle yapılan kredi başvuruları 
da istişare edildi. Pandemi sebebiyle kredi 
faiz oranlarında yapılan değişiklikler ve yeni 
kredi ugulamaları hakkında bilgi veren Şube 
Müdürü Erden, yıl sonuna kadar olabilecek 
kredilendirme çalışmalarından da bahsetti.

BANKACILIK SEKTÖRÜ BULUŞMALARIBANKACILIK SEKTÖRÜ BULUŞMALARI

Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ay-
han'ı 29 Temmuz 2020 tarihinde makamın-
da ziyaret eden Marmaris Rotary Kulübü 
Başkanı Olcay Erbay, As Başkan Özlen Çelik, 
Sayman Ayşe N. Aras, Nezihe Şükrüoğlu, 
Sümeyra Şinik ve Ferhat Düztaşlık, kulübün 
projelerinden bahsetti.Karşılıklı görüş alış-
verişinde bulunulan ziyaret sırasında Baş-
kan Ayhan, başarılarının devamını diledi.

ROTARY 
KULÜBÜNÜ 
AĞIRLADIK
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“Dünya’nın Çam Balı Başkenti 
Marmaris” sloganıyla yürütülen 
çalışmalar kapsamında heykeltıraş 
Mustafa Akıncı’nın tasarımıyla ya-
pılan heykel, Marmaris’in en işlek 
noktalarından biri olan Türkme-
nistan Parkı’na yerleştirdi. İlçeye 
gelen turistlerin uğrak noktası 
olan sahil şeridi ve yürüyüş yolu 
üzerinde yer alan heykel, meraklı 
gözlerin ilgi odağı oldu. Çelik 
alaşımlı, cam elyaf katkılı polyester 
malzemeden üretilen ve yaklaşık 2 
metre boyunda olan heykel, Hey-
keltıraş Mustafa Akıncı tarafından 
çizildi ve üretildi. Çam balı peteği 
ve bal arısı figürlerinden oluşan 
heykel, gerçek bal ve arının doğal 
renklerine boyanarak ışıklandırıldı.
Marmaris’in en önemli marka 

MARMARİS ÇAM BALI’NI 
DÜNYA MARKASI YAPACAĞIZ 

Marmaris Ticaret Odası’nın (MTO) başvurusu neticesinde 6 Kasım 2019 tarihinde 
benzersizliği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Marmaris Çam Balı’nın 
markalaşma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Marmaris Ticaret Odası ve 
Marmaris Belediyesi iş birliği ile ilçenin en işlek noktasına ‘Çam Balı ve Arı’ heykeli dikildi.
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değeri olan ve coğrafi işaretle 
tescillenen Marmaris Çam Balı’na 
yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışma-
larında yer verilerek, Marmaris’in 
turizm ile birlikte yeme-içme ve 
kültürel alanlarda da öne çıkması 
hedefleniyor. Marmaris’in diğer 
işlek noktalarına da yer-
leştirilmesi için tasarımları 
devam eden farklı görsel 
çalışmalar da yürütülüyor. 
Özellikle Avrupa’dan gelen 
yabancı turistlerin sanata 
olan ilgisi ve beğenesi ile 
birlikte Marmaris farkında-
lığının ve çam balının mar-
ka değerinin artırılması 
hedefleniyor. “Dünya Çam 
Balı Başkenti” ve “Coğrafi 
İşaretli Ürün” temalarına 
vurgu yapılarak hazırlanan 
heykel Marmaris’in tadı ve 
içeriğinin eşsizliğiyle tes-
cillenen çam balına dikkat 
çekiyor.
MARMARİS BİZİM HEDE-
FİMİZ
 Marmaris Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı S. 
Mutlu Ayhan, Marmaris’in 
tanıtım çalışmalarında 
sahip olduğu değerleri ön 
plana çıkarmanın turizme 
büyük katkısı olacağını 
ifade etti. Başkan Ayhan; 
“Marmaris herkesin bildiği 

gibi doğa harikası bir destinasyon. 
Ancak biz ilçe ekonomisini sadece 
turizmle değil, sahip olduğumuz 
tüm ticari değerlerimizle çeşit-
lendirmek istiyoruz. Pandemi 
sebebiyle bu yıl turizmde çok 
ciddi bir düşüş yaşadık. 2021 yaz 

sezonu için biz şimdiden hazırlık 
yapıyoruz. Marmaris’in ve çam 
balımızın marka değerini artırmak, 
ilgi çekici unsurları ön plana çıkar-
mak önceliğimiz. Gelen yerli ve 
yabancı turiste farklı alternatifler 
sunmayı hedefliyoruz. İlçemizin 

sahip olduğu değerleri 
birer birer tanıtacağız” şek-
linde konuştu.
EKOLOJİK ÇALIŞMALARI 
DESTEKLİYORUZ
 Marmaris Belediye Başka-
nı Mehmet Oktay da ilçe 
turizminin sadece ‘deniz 
– kum – güneş’ üçgeniyle 
anılmasını istemediklerini 
belirterek, “Marmaris do-
ğasıyla, tarihiyle, ekolojik 
özellikleriyle yılın birkaç 
ayı değil her döneminde 
ziyaret edilebilecek bir 
yer. Biz de belediye olarak 
bu durum üzerinde çalış-
malar gerçekleştiriyoruz. 
Özellikle de ilçemizdeki 
ekolojik faktörleri ön plana 
çıkarmaya çalışıyoruz. 
Arıcılık ve çam balı ile ilgili 
de birçok çalışmanın ya 
sahibi ya da destekçisiyiz. 
Bu çerçevede ilçemizin 
simgelerinden biri olan ‘arı 
ve çam balı’nın bu heykel 
ile daha bilinir hale gelece-
ğine inanıyoruz” dedi.
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Odamız Yönetim Kurulu, 21 Ağus-
tos 2020 tarihinde 43 yıldır gıda, 
meşrubat, tütün, alkol, akaryakıt, 
otomotiv ve tarım sektörlerinde 
faaliyet göstererek Türkiye'nin ve 
dünyanın önde gelen markalarının 
distribütörlüğünü yapan Odamız 
Üyesi Acarlar A.Ş.'nin Yönetim 
Kurulu Üyesi Fatih Acar'a, Fortune 
dergisinin her yıl düzenlediği Tür-
kiye'nin en büyük 500 şirketinin 
listelendiği 'Fortune 500 Türkiye' 
sıralamasına 265. sıradan girdiği 
için tebrik ziyaretinde bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız S. 
Mutlu Ayhan, Meclis Başkanımız 
Nurgül Candan, Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Enis Bilgiç, Görkem İnal 

ve Mustafa Kodaman'ın katıldığı 
ziyarette, 2018 yılında Türkiye'nin 
dev şirketleri arasından sıyrılarak 
listeye 315. sıradan giren Acarlar 
A.Ş.'nin, 2019 yılında başarısını 
yüzde 19 büyüme oranıyla artıra-
rak listeye 265. sıradan girmeye 
hak kazanması ve bu vesileyle İlçe 

ekonomisi ve istihdama sağlamış 
olduğu katkılarından dolayı üyemi-
ze tebrik ve teşekkürlerimizi ilettik. 
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk' 
ün portresinin yer aldığı el yapımı 
tabloyu hediye ettiğimiz Fatih 
Acar'a ve Acarlar A.Ş.'ye başarıları-
nın devamını diliyoruz.

Odamız Üyesi Odamız Üyesi 
Fortune 500 Fortune 500 
Türkiye Listesine Türkiye Listesine 
Yeniden GirdiYeniden Girdi

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
S. Mutlu Ayhan, 21 Ağustos 2020 
cuma günü bir dizi haber yapmak 
için Marmaris’e gelen Romanyalı 
gazetecileri ağırladı. Peninsula 
Tours’un davetiyle ilçemize gelen 
Romanya’nın önde gelen televiz-
yon, gazete ve dergi temsilcilerinin 
sorularını yanıtlayan Ayhan, geç-
tiğimiz yıl 763 bin Rumen turistin 

ülkemizi ziyaret ettiğine dikkat 
çekerek büyüyen pazardan Mar-
maris adına daha çok pay almak 
için çalışacaklarını kaydetti.
Marmaris’in pandemi döneminde 
rakip destinasyonlar arasında 
en az vaka sayısıyla öne çıktığını 
belirten Başkan S.Mutlu Ayhan, 
ilçemizde uygulanan önlemlere 
değindi. Güvenli turizmin adresi 

olarak Marmaris’i gösteren Ay-
han, oteller başta olmak üzere 
tüm işletmelerin tedbirleri sıkı 
bir şekilde uyguladığını söyledi. 
Geçtiğimiz yıllarda Marmaris 
Ticaret Odası olarak apiterapi 
çalışmalarını yerinde incelemek 
ve işbirliği için Bükreş’e gittikle-
rini kaydeden Ayhan, apiturizm 
turlarını Marmaris’te başlatmak 
için çalıştıklarını belirtti. Amos 
ve Phoenix antik kentlerinin tu-
rizme kazandırılması için yaptık-
ları çalışmalardan da bahseden 
Ayhan, 18-20 Eylül tarihlerinde 
3.kez düzenlenecek olan Dünya 
Ralli Şampiyonası hakkında bilgi 
vererek tüm Rumen ralli sever-
leri Marmaris’e davet etti.ROMANYALI GAZETECİLERE İLÇEMİZİ TANITTIK

Ağustos 2020
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DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI’NA PAYDAŞ OLDUK
8-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te 3. Kez 
yapılacak olan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası 
hazırlık çalışmalarına başladık.
Bu yıl Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 
(TOSFED) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesin-
de yapılacak olan ve “son 2 yıldır ülkemizde yapı-
lan en büyük spor organizasyonu” olan #rallytur-
key hazırlık toplantısına TOSFED Başkan Vekili Nisa 

Ersoy ve Sportif Direktör Murat Kaya ile Odamız 
Meclis Başkanı Nurgül Candan, Yönetim Kurulu 
Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Başkan Yardımcısı 
Özgür Dervis, Yönetim Kurulu Üyesi Görkem İnal 
katıldı ve organizasyonun detayları istişare edildi. 
Dünya’nın pek çok yerinden Marmaris’e ziyarete 
gelecek ralli severler için ilçemizin tanıtımı ve mar-
ka bilinirliği açısından yapılabilecekler görüşüldü.

Odamız Ağustos ayı Olağan Meclis 
Toplantısını 28 Ağustos 2020 günü 
koronavirüs önlemlerine uyarak 
hizmet binamızda Marmaris 
Kaymakamı Sayın Ertuğ Şevket 
Aksoy’un da teşrifleriyle gerçekleş-
tirdik.

Toplantıda konuşma yapan 
Kaymakam Aksoy, ilçemizde uygu-
lanan koronavirüs tedbirlerinden 
bahsederek, salgınla mücadelede 
kamu kurumları ve özel sektör 
iş birliğinin önemini vurguladı. 
Özellikle turizm sezonu yaşanması 
sebebiyle ilçemize gelen yerli 
ve yabancı turistlerin tedbirlere 
uymalarının virüsle mücadelede 
oldukça önemli olduğunu belirtti. 
İşletme sahiplerinin de bu konuda 
hassas davranması gerektiğinin 
önemine işaret eden Aksoy, hijyen 

ve maske kullanımının önemine 
dikkat çekti. Turizm sektörünün 
sürdürülebilir olması ve Mar-
maris'in rakip destinasyonlar 
arasında daha öne çıkması için 
kurumlararası iş birliği ve özel 

sektör desteğinin gerekliliğini vur-
gulayan Kaymakam Aksoy, odamız 
çalışmalarından duyduğu mem-
nuniyeti ve önümüzdeki dönemde 
planlanan projelerde birlikte hare-
ket edileceğini de ilave etti.

KURUMLARARASI İŞ BİRLİĞİNE KURUMLARARASI İŞ BİRLİĞİNE 
ÖNEM VERELİMÖNEM VERELİM
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Marmaris Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, 29 Ağustos 2020 tarihinde 3. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Baysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Marmaris'in tarihi, kültürel 
ve gastronomik değerlerini tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için girişimlerde bulunan 3. Dönem 
Başkanımız Mehmet Baysal'ın geçtiğimiz günlerde Taşhan Mevki'nde açtığı Kapurcuk Gastronomi ve Kül-
tür Evi'ni ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Üyelerimiz üretim, paketleme ve dolum tesislerinin 
de yer aldığı işletmeyi tanıtan Baysal'a, Marmaris'e kazandırdığı bu anlamlı proje için teşekkürlerini iletti.

KAPURCUK’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Marmaris Ticaret Odası ve Eczacıbaşı Pro-
fesyonel iş birliğinde 10-12 Haziran, 09-23 
Temmuz ve 13 Ağustos 2020 tarihlerinde 5 
kez Konaklama ve Yemek İçme Tesislerine 
yönelik Hijyen Eğitimi yapıldı. Eğitmen 
Pınar Günenç tarafından Oda üyesi işlet-
melere verilen eğitime işletme sahibi ve 
personellerinden oluşan 3045 kişi katıldı. 
Yaklaşık 1,5 saat süren eğitimlerde mutfak 
hijyeni, gıda hijyeni ve genel hijyen kuralları 
anlatıldı. Koronavirüs salgınına yönelik 
tedbirleri de içeren eğitimlerin sonunda 
katılımcılara Hijyen Eğitim Sertifikası verildi.  

Zorunlu Hijyen 
Sertifikası Eğitimi’ne 
3 Bin Kişi Katıldı
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ÜYE İŞLETMELERİMİZE 
KORONAVİRÜS AFİŞLERİ HAZIRLADIK
T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından, tüm dün-
yayı etkisi altına COvid-19 için işletmelerin hijyen kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi 
ve normalleşmesi sürecine uygun olarak hizmet verilebilmesi için, üye işletmelerimize tedbir 
kurallarını içeren afişler hazırladık. Sektörlere göre ayrı ayrı hazırlanan bu afişlerle, hem işletme-
lerimize kuralları anlatmak hem de müşterilerine işletmede uyması gereken tedbirleri hatırlattık.

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske
takması zorunludur.

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el
antiseptiği veya kolonya bulundurulur.

Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı
(çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 4
metrekare için bir kişidir. İş yeri metrekare ve
kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.

İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3
adım) uygulanır.

Akaryakıt istasyonlarında bulunan restoran,
kafe, büfe, oto yıkama, oto tamirhane,
lastikçi, vb. alanlarda bu sektörlerle ilgili
yayınlanan/ yayınlanacak kurallar esastır.

Sıra ve yoğunluk olabilecek alanlarda
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5
metre ara ile işaretler bulunur.

Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir
ayırıcı bulunur.

Ödeme cihazları her müşteri temasından
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir.
Temassız ödeme teşvik edilir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren,
izolasyonda bulunması gereken personel
çalıştırılamaz.

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan
yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık
aralıklarla silinir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği
bulundurulur.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar,

Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt
edilir ve görünür şekilde asılır.

Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet
kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur.

El kurutma fanları kullanıma kapatılır. 

Tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılır.

Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven,
maske ve gözlük/siperlik kullanır.

Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı
afişleri bulunur.

Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde
tanımlandığı şekilde uygulanır.

Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik
kapı sistemine çevrilir. Bu imkân yoksa
tuvalet alanına giriş kapılarının kolları çok sık
dezenfekte edilmelidir.

 

 

lavabolar, musluk ve batarya başlıkları,
kapı kolları sık sık temizlenir, dezenfekte
edilir.

 

 

 

 

 

 

 

Bu iş yerine
puan ver!

AKARYAKIT VE OTOGAZ İSTASYONLARI İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske
takması zorunludur.

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı
(çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 4
metrekare için bir kişidir. İş yeri metrekare ve
kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.

İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3
adım) uygulanır.

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış
alanlarda (ödeme noktaları vb.) zemin
üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur. 

Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir
ayırıcı bulunur.

Ödeme cihazları her müşteri temasından
sonra %70’lik alkolle dezenfekte
edilir.Temassız ödeme teşvik edilir.

İş yerine misafir kabul edilmez. Alışveriş
yapacak müşteri iş yerine yalnız girer.

 

 

 

 

 

 

 

 

İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi
vb. bulundurulmaz.

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan
yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık
aralıklarla silinir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

İş yeri lavabosu müşteri kullanımına
kapalıdır.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren,
izolasyonda bulunması gereken personel
çalıştırılamaz.

Bu rehberdeki tüm kurallar ile  dezenfeksiyon
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde
tanımlandığı şekilde uygulanır.

 

 

 

 

 

BAKKALLAR İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine
puan ver!

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske
takması zorunludur.

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur.

İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği veya
kolonya bulundurulur.

Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan
ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE
KURALINA UYMAK KAYDIYLA her 4
metrekare için bir kişidir. (AVM, iş hanları vb.
içinde doğrudan dışarı açılan pencere veya
kapısı bulunmayan iş yerleri için 8
metrekareye bir kişi). İşyeri metrekare ve
kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.

İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3
adım) uygulanır.

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre
ara ile işaretler bulunur.

Elle temas edilen teşhir ürünleri (cep
telefonu, TV kumandası, oyun konsolu, klavye,
ürün kapakları vb.) her müşteriden/müşteri
incelemesinden sonra %70’lik alkolle temizlenir.

Sürekli temizlikten zarar görebilecek hassas
ürünler mümkünse streç filmle kaplı şekilde
teşhir edilir. Her müşteri sonrası streç film
silinir. Streç film düzenli aralıklarla değiştirilir.

Ürünlerin ambalajı açılmaz, müşterilerin sadece
teşhir ürünlerini incelemelerine izin verilir.

Elle temas edilip alınmayan ambalajlı ürünlerin
ambalajları silinir. Mümkünse rafta en arkaya
yerleştirilir.

Nefes teması olan test ürünleri (mikrofonlar
gibi) her müşteriden/müşteri incelemesinden
sonra %70’lik alkolle silinir, streç film ile
kaplanır. Her müşteriden sonra streç film
yenilenir. Yenileme işlemi sonrası personel el

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antiseptiği kullanır.

Tamirat için teslim alınan ürünler hemen
silinerek dezenfekte edilir. İşlem yapılmadan
önce en az bir gün bekletilir.

Personel müşteri ile 1 metre mesafeyi
koruyamadığı durumlarda (ürün tanıtımı vb.
durumlar) tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik
kullanır.

Alışveriş sepetlerinin elle tutulan kısımları su
ve deterjanlı bezle sık sık (her müşteri kullanımı
sonrası tekrar kullanılmadan) temizlenir.

Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir
ayırıcı bulunur.

Ödeme cihazları her müşteri temasından
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir.
Temassız ödeme teşvik edilir.

İçeride ortak kullanım amacıyla broşür,
gazete, dergi vb. bulundurulmaz.

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla
silinir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde
tanımlandığı şekilde uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu iş yerine
puan ver!

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

ELEKTRONİK ÜRÜN, TELEFON VE  TELEKOMÜNİKASYON MAĞAZALARI İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske
takması zorunludur.

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el
antiseptiği veya kolonya bulundurulur.

Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı
(çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 4
metrekare için bir kişidir. (AVM, iş hanları vb.
içinde doğrudan dışarı açılan pencere
veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8
metrekareye bir kişi). İş yeri metrekare ve
kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.

İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3
adım) uygulanır.

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış
alanlarda (ödeme noktaları vb.) zemin
üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur.

Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir
ayırıcı bulunur.

Ödeme cihazları her müşteri temasından
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir.
Temassız ödeme teşvik edilir.

 

 

 

 

 

 

 

Bu iş yerlerinde bulunan yeme-içme
alanlarında yeme-içme sektörü ile ilgili
yayınlanan/yayınlanacak kurallar esastır.

Bahis bayilerinde bahis doldurma işlemi dış
mekânda yapılır.

İş yerinde ortak kullanım amacı ile kalem,
gazete dergi vb. materyal bulundurulmaz.

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan
yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık
aralıklarla silinir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

İş yeri lavabosu müşteri kullanımına
kapalıdır.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren,
izolasyonda bulunması gereken personel
çalıştırılamaz.

Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde
tanımlandığı şekilde uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

BÜFE, KANTİN VE BA�İLER İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

MASKE VE SOSYAL MESAFE İLE

KORONAVİRÜSE GEÇİT YOK

Bu iş yeri ....................................... saatleri

arasında hizmete açıktır.
 

 
 
Müşterilerin kullanabileceği alan ..................... m2

ile sınırlıdır.
 
 
 
 
 

Bu iş yerinde aynı anda sadece ................... kişi

bulunabilir.

BU İŞ YERİNDE 
KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

 KURALLARI UYGULANMAKTADIR

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu T.C. Sağlık Bakanlığının
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını
görebilirsiniz.

Bu iş yerine puan ver!

Kabinler kullanılmadığı zamanlarda kapı/perdeler
açık bırakılır ve havalandırmanın sürdürülmesi
sağlanır.

Müşteri tarafından denenip alınmayan raf
ürünleri, raftaki ürünlerin en altına yerleştirilir.

Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı
bulunur.

Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme
teşvik edilir.

Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su
hariç) ikramı yapılmaz.

İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb.
bulundurulmaz.

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla
silinir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

İş yeri lavabosu müşteri kullanımına kapalıdır.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün
ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web
sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı
şekilde uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

KONFEKSİYON, GİYİM MAĞAZALARI VE TUHAFİYELER İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske
takması zorunludur.

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el
antiseptiği veya kolonya bulundurulur.

Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 4
metrekare için bir kişidir. (AVM, iş hanları vb.
içinde doğrudan dışarı açılan pencere veya
kapısı bulunmayan iş yerleri için 8 metrekareye
bir kişi). İş yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş
yeri girişine asılır.

İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3
adım) uygulanır.

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda
(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre
ara ile işaretler bulunur.

Müşterinin ürün denemesine yardımcı olmak için
1 metreden fazla yaklaşan personel siperli yüz
maskesi kullanır.

Deneme kabinlerinde KESİNLİKLE maskeler
çıkarılamaz. Yüzeylere el temasından mümkün
olduğunca kaçınılmalıdır.

Her giyim kabinine müşterilerin maskelerini
çıkarmamaları ve yüzeylere dokunmamaları için
uyarı yazıları asılır.

İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde
deneme kabinleri birer atlayarak ve
dönüşümlü kullanılır (ör. ilk seferde 1, 3, 5,
ikinci seferde 2, 4, 6 gibi).

Her müşteriden sonra kabin  havalandırılarak
elle temas edilmesi muhtemel yüzeyler uygun
şekilde temizlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanların iş kıyafetleri günlük olarak
değiştirilir veya yıkanır.

Kasada bulunan ürün bantları günde en az 3
kez tek kullanımlık deterjanlı bez ile silinmelidir.

Ödeme cihazları her müşteri temasından
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız
ödeme teşvik edilir.

Market arabaları ve sepetlerinin elle tutulan
kısımları sık sık, mümkünse her müşteri
kullanımı sonrası, yerine yerleştirilmeden önce
dezenfektan veya sabunla silinir.

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla
silinir.

Yerler her gün su ve deterjanla düzenli olarak
temizlenir. Çalışma tezgâhları, raflar, ekipmanlar
her gün %70’lik alkol ile dezenfekte edilir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın web
sitesinde yayınladığı geniş rehberde
tanımlandığı şekilde uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

MARKET VE SÜPERMARKETLER İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske
takması zorunludur.

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el
antiseptiği veya kolonya bulundurulur.

Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar. Mesai
başlangıcı, sonu ve molalardan sonra personel
ellerini su ve sabunla yıkar.

İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 8
metrekare için bir kişidir.

İş yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri
girişine asılır.

İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3
adım) uygulanır.

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda
(ödeme noktaları, dışarıda bekleme alanı vb.)
zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler
bulunur.

Kalabalık oluşmasını önleyecek önlemler alınır.

Market ve süpermarkette aralıklı olarak sosyal
mesafenin korunması ile ilgili anonslar yapılır.

Müşteri ile 1 metreden daha yakın temas
olasılığı varsa, personelin (kasiyer, manav
reyonu çalışanı vb.) tıbbi maske ve yüz koruyucu
siperlik kullanması sağlanmalıdır. (Yüz koruyucu
%70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.)

Ürün düzenleme/yerleştirme işlemleri iş yerine
müşteri kabul edilmediği saatlerde yapılır.
Zorunlu durumlarda müşteri yoğunluğunun en az
olduğu saatler tercih edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme cihazları her müşteri temasından
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir.
Temassız ödeme teşvik edilir.

Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su
hariç) ikramı yapılmaz.

Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb.
bulundurulmaz.

 Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan
yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri, telefon,
bilgisayar  vb.) sık aralıklarla silinir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

İş yeri lavabosu müşteri kullanımına
kapalıdır.

Lavabo temizliği düzenli yapılır ve tek
kullanımlık kâğıt havlu bulundurulur.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren,
izolasyonda bulunması gereken personel
çalıştırılamaz. 

Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde 
 tanımlandığı şekilde uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

OTO GALERİLER VE OTO KİRALAMA ŞİRKETLERİ İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske
takması zorunludur. 

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el
antiseptiği veya kolonya bulundurulur.

Bütün alanlarda ve müşteri ağırlama
bölümlerinde sosyal mesafe kuralları (1,5
metre veya 3 adım) korunur.

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış
alanlarda zemin üzerinde 1,5 metre ara ile
işaretler bulunur.

İnceleme için araçlara binmeden önce
müşterilerin el hijyenini sağlaması temin
edilir. Araca maskesiz binilemez.

Müşteri tarafından incelenen araçların elle
temas edilen noktaları da her incelemeden
sonra silinerek dezenfekte edilir.

Kiralanan araçlarda “araç içinde herkesin
maske kullanması gerektiğine” ilişkin
uyarı yazısı asılı olmak zorundadır.

Araç teslim edilmeden önce ve teslim
alındıktan sonra anahtar sabunlu bez veya
%70’lik alkolle silinerek dezenfekte edilir.

Müşterilerden teslim alınan kiralık araçların
iç kısımları (el teması olan noktalar ve sert
yüzeyler vb.) silinerek dezenfekte edilir ve
araç havalandırılır.

İş yerine misafir alınmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe suhariç) ikramı yapılmaz. 

Ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb.bulundurulmaz.

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan
yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri, telefon,bilgisayar vb.) sık aralıklarla silinir.
İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.
İş yeri lavabosu müşteri kullanımına
kapalıdır.

Lavabo temizliği düzenli yapılır ve tek
kullanımlık kâğıt havlu bulundurulur.
Hasta ve hastalık belirtisi gösteren,
izolasyonda bulunması gereken personelçalıştırılamaz.
Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyonürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığınweb sitesinde yayınladığı geniş rehberde
tanımlandığı şekilde uygulanır.

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulamasıüzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.
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KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin masketakması zorunludur.
Her müşterinin girişte el hijyeni sağlamasızorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el
antiseptiği veya kolonya bulundurulur.
Bütün alanlarda, ödeme ve müşteri
ağırlama bölümlerinde sosyal mesafe
sosyal mesafe  1,5 metre veya 3 adım)
korunur.

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış 
 alanlarda zemin üzerinde 1,5 metre ara ileişaretler bulunur.
Araç içinde yapılacak her türlü işlemde
personel araçta maskeli çalışır.
Araç içinde yapılacak her türlü işlemdenönce personel ellerinin hijyenini sağladıktansonra araca girer.
Ortak kullanılan aletlerin el temas noktalarısık aralıklarla uygun dezenfektanla silinerekdezenfekte edilir.
Araç müşteriye teslim edilmeden önce
aracın iç kısımları (el teması olan noktalar vesert yüzeyler vb.) silinerek dezenfekte edilirve araç içi havalandırılır.
İş yerine misafir alınmaz. Müşterilerden işyerine tek başlarına girmeleri istenir. Eşlik
eden diğer kişiler dışarıda kalır.
Ödeme cihazları her müşteri temasındansonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir.
Temassız ödeme teşvik edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler

(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla

silinir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

İş yeri lavabosu mümkünse müşteri kullanımına

kapalı tutulur. Tuvalet alanına giriş kapılarının

kolları çok sık dezenfekte edilmelidir.

Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği

bulundurulur.

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar,

lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı

kolları sık sık temizlenir, dezenfekte edilir.

Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir

ve görünür şekilde asılır.

Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı

ve kâğıt havlu bulundurulur.

El kurutma fanları kullanıma kapatılır.

Tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılır.

Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske

ve gözlük/siperlik kullanır.

Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afişleri

bulunur.

Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün

ve standartları, T.C Sağlık Bakanlığın web

sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı

şekilde uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 

T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması

üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.
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KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

İş yerinde çalışma düzeni gerekli en az personel

bulunacak şekilde planlanır.

Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları

ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi

sağlanır.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda

bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

Personel iş yerine girince ve iş yerinden

çıkmadan önce ellerini yıkar. Personel sık aralıkla

el hijyenini sağlar.

İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal

mesafe kuralları uygulanır.

Çalışanların oturma alanları arasında yan yana en

az 1 metre mesafe bulunur. Karşılıklı oturma

düzenlerinde personel arasına ayırıcı paravan

konulur veya 1,5 metre mesafe bırakılır.

İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve

müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALINA

UYMAK KAYDIYLA her 4 metrekare için bir kişidir.

(AVM, iş hanları vb. içinde doğrudan dışarı

açılan pencere veya kapısı bulunmayan iş

yerleri için 8 metrekareye bir kişi). İş yeri

metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.

Müşteri kabul eden işletmelerde maskesiz müşteri

içeri alınmaz. İşletme içerisinde müşteri ve çalışan

herkesin maske takması zorunludur.

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması

zorunludur.

İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği veya

kolonya bulundurulur.

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda

(ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre

ara ile işaretler bulunur.

Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra

%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme

teşvik edilir.

Müşterilere yiyecek ve içecek (kapalı şişe su

hariç) ikramı yapılmaz.

İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb.

bulundurulmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayrı ödeme noktası bulunan iş yerlerinde,
ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir
ayırıcı bulunur.

Ödeme cihazları her müşteri temasından
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir.
Temassız ödeme teşvik edilir.

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan
yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık
aralıklarla silinir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

İş yeri lavabosu müşteri kullanımına
kapalıdır.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren,
izolasyonda bulunması gereken personel
çalıştırılamaz.

Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde
tanımlandığı şekilde uygulanır.

 

 

 

 

 

 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

TERZİ, LOSTRA VE KURU TEMİZLEMECİLER İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske
takması zorunludur.

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el
antiseptiği veya kolonya bulundurulur.

Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı
(çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 4
metrekare için bir kişidir. (AVM, iş hanları vb.
içinde doğrudan dışarı açılan pencere
veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8
metrekareye bir kişi). İş yeri metrekare ve
kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.

İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3
adım) uygulanır.

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış
alanlarda (ödeme noktaları vb.) zemin
üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur.

Müşterilerden iş yerine tek başlarına
girmeleri istenir. Eşlik eden diğer kişiler
dışarıda kalmalıdır. 

Teslim alınan bütün ürünler poşet
(ambalaj) içinde alınır ve poşet içinde teslim
edilir.

Tadilat için teslim alınan ürünler en az bir
gün bekletildikten sonra işleme tabi tutulur.

Ölçü alırken ya da prova yaparken 1
metrelik sosyal mesafe korunamayacağı
durumlarda tıbbi maske ve yüz koruyucu
siperlik kullanılır. İğne ve diğer aletler ağza
götürülmez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir
ayırıcı bulunur.

Ödeme cihazları her müşteri temasından
sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir.
Temassız ödeme teşvik edilir.

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan
yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık
aralıklarla silinir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

İş yeri lavabosu müşteri kullanımına
kapalıdır. Yeme içme yerlerinin açılma izni ile
birlikte açık olması gereken lavabolarda
yayınlanan/yayınlanacak lavabo kuralları
geçerlidir.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren,
izolasyonda bulunması gereken personel
çalıştırılamaz.

Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde
tanımlandığı şekilde uygulanır.

 

 

 

 

 

 

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

KİTAP VE KIRTA�İYE MAĞAZALARI İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme
içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske
takması zorunludur.

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el
antiseptiği veya kolonya bulundurulur.

Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar. 

İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı
(çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 4
metrekare için bir kişidir. (AVM, iş hanları vb.
içinde doğrudan dışarı açılan pencere
veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8
metrekareye bir kişi). İş yeri metrekare ve
kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.

İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3
adım) uygulanır.

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış
alanlarda (ödeme noktaları vb.) zemin
üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur.

İş yerinde bulunan restoran, kafe, büfe
alanları için yeme-içme sektörü ile ilgili,
okuma/çalışma alanları için ise
kütüphanelerle ilgili
yayınlanan/yayınlanacak kurallar esastır.

Müşterilerin ürünlerle temasını mümkün
olduğu kadar azaltacak önlemler alınır.

Müşterilerin inceleme amacı ile el temasının
yoğun olduğu dayanıklı ürünlere belirli
periyotlarla %70 alkol içeren dezenfektan
sprey püskürtülerek dezenfeksiyon sağlanır.

Müşteri tarafından incelenip alınmayan raf
ürünleri, mümkün olduğu kadar raftaki
ürünlerin en altına veya arkasına
yerleştirilir.
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanlığı Himayelerine alınan, 2020 
FIA Dünya Ralli Şampiyonası 5. 
yarışı Türkiye Rallisi, 19 ülkeden 
130 sporcu ve 65 otomobilin katılı-

mıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında 
düzenlendi. 
 
Son iki yıldır ‘ülkemizin ev sahipliği 
yaptığı en büyük spor organizas-

yonu’ olan ve Marmaris Ticaret 
Odası olarak her yıl sponsor 
kuruluş desteği verdiğimiz Tür-
kiye Rallisi, 18 Eylül Cuma günü 
Marmaris Atatürk Meydanı’ndaki 
start seremonisi ile başladı. 707 
kilometre uzunluğundaki zorlu 
ralli, 3 gün boyunca Marmaris ve 
Datça bölgelerindeki 12 özel etap-
ta yaşanan mücadelenin ardından 
20 Eylül Pazar günü Asparan’da 
yer alan servis parkta yapılan ödül 
töreni ile son buldu.  
 
Aynı zamanda Türkiye Ralli Şam-
piyonası’nın da ilk iki yarışına ev 
sahipliği yapan ralli, 155 televizyon 
kanalından canlı yayınlarla tüm 
Dünya’ya ulaştırıldı.  
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan 
COVID 19 pandemisi nedeni ile 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü'nün seyircisiz olarak 
izin verdiği organizasyonda, geçti-
ğimiz yıllardaki gibi seyirci alanları 
oluşturulmadı.

3. KEZ MARMARİS’TEDÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI
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Marmaris Ticaret Odası 

Armutalan Mah. 350. Sok. No:5 48700  Marmaris / MUĞLA
Tel: 0 252 417 43 73 - 417 04 69 - Faks: 0 252 417 04 83

E-mail: mto@mto.org.tr

www.mto.org.tr


