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“Yeniden
Marmaris”
Çevreci Oda MTO
MTO’dan 2022 Atağı

Dijital Çağa Hazırız

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

Misyon & Vizyon

•
•
•
•
•
•
•

Misyonumuz

Vizyonumuz

5174 sayılı TOBB yasası ile kurulmuş olan Marmaris
Ticaret Odası sürekli gelişen katma değer yaratan ve
özgün bir kentleşme için mevcut yasa ve mevzuatlar
çerçevesinde görevlerini yerine getirir.
Üyelerine kaliteli hizmet ilkelerinden ödün vermeden
%100 Üye memnuniyetini hedefleyen odamız misyonu:

Muğla ili Marmaris ilçesinde kurulan Marmaris
Ticaret Odası yörenin doğal kültürel ve tarihi
zenginliklerini koruyarak ekonomik büyümeyi
sağlamayı benimser ve üyelerinin ekonomik
durumunun gelişmesine yardımcı olarak yaşam
kalitesini yükseltmeyi sürekli önde tutar.

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 yapmak,
Üyelerin yerel ve uluslararası ölçekte tanıtımını yapabilmek,
Çalışanlarının ve üyelerinin eğitim, proje, ARGE, inovasyon, dış ticaret, girişimcilik gibi konularda ihtiyaçlarını
karşılamak ve Üyelerinin bulunduğu bölgelerden "her
üyeye bir proje" sloganıyla proje üretmelerini sağlamak, böylelikle her sektörde katma değer yaratacak
projeler üretmek.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bu ilkeleri koruyarak üye memnuniyetini esas alırken
meslek ahlakı ve güveni tesis eden sosyal sorumluluk
bilinci içerisinde bölgesinde lider bir oda olmayı amaçlamak,
Marmaris'e ait tüm değerleri ortaya çıkaran, koruyucusu olan, kente ait ticari hayatın gelişimini sağlayan, üyelerinin 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 sağlamak ve Üyelerinin katılımcılığını arttırmak için faaliyetler düzenleyen bir oda olmak.

MARMARİS TİCARET ODASI’NIN İLKELERİ
Sosyal Sorumluluk
Hizmet Odaklılık

Toplumsal Duyarlılık

Eğitime Duyarlılık

Üye Memnuniyetini Önde Tutmak

Tanıtım ve Markalaşma Stratejileri

Güven Uyandırmak

Yenilikçi Olmak

Farkındalık

Kamu Yararını Gözetmek
Girişimci Olmak

Öncü Olmak

Çevreye Duyarlılık
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M. Rifat Hisarcıklıoğlu
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı

Turizm Ülkemizin
Altın Sektörü
Turizm sektörü ülkemizde lider sektördür. Pandemi
nedeniyle turizmin aldığı büyük darbenin de telafisi için
kaynaklarımızı kullanmaktan kaçınmıyoruz.
Türkiye dünyanın en büyük ilk 6 büyük turizm
ülkesidir. Bu ülkede birçok turizm çeşidini
görebilirsiniz. TOBB olarak turizmi ülkemizin
altın sektörü olarak görüyoruz. Kazandırdığı
döviz ve bıraktığı katma değer açısından turizm
sektörü ülkemizde lider sektördür. Turizmin
gelişmesi için büyük gayret içindeyiz. TOBB
bünyesinde kurduğumuz Turizm Meclisi’nde
tüm taraflar düzenli olarak bir araya geliyoruz.
Sektörün sıkıntılarını konuşuyor ve kamu
idaresine sunuyoruz. Her şehirde Ticaret
Odalarımız kanalıyla turizm sektörünün yanında
olduk ve desteklemeye de devam ediyoruz.
Geçtiğimiz aylarda yaşanan yangın felaketinin
ardından hızla yaraları sarmak için birlikte
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hareket ettik. Tüm Türkiye seferber olup,
dünyanın incisi Marmaris için ihtiyaç dahilinde
tüm imkanlarımızı kullandık. İnanıyorum ki
kısa zamanda Marmaris eski görünümüne
kavuşacaktır.
Pandemi nedeniyle turizmin aldığı büyük
darbenin de telafisi için kaynaklarımızı
kullanmaktan kaçınmıyoruz. İki defa hayata
geçirdiğimiz TOBB Nefes Kredisi ile ticari
faaliyetinde sıkıntı yaşayan işletmelerimiz için
ekonomik desteğimizi sürdürmeye devam ettik.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak büyük
bir aileyiz. Bu ilenin tüm fertlerine gereken
desteği vermek boynumuzun borcudur.

S. Mutlu Ayhan
MTO Yönetim Kurulu Başkanı

2022 ‘den Beklentimiz Yüksek
Marmaris’in turizm sahnesinde en önde yer almaya devam
etmesi için MTO olarak çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz.
Dünya’nın İncisi Marmaris’in en önemli gelir
kaynağı olan turizm sektörü son yıllarda üst
üste almış olduğu darbeler neticesinde çok zor
bir dönem geçirmektedir. 2015 yılında Rusya
ile yaşanan “Uçak Krizi” ile başlayan ve daha
sonra sırasıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi,
Rahip Brunson Krizi, dünyanın en büyük
tur operatörü Thomas Cook’un iflası, tüm
dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi
ve Marmaris’in Cumhuriyet Tarihi boyunca
yaşamış olduğu en büyük afet olan 29 Temmuz
Yangını gelirinin tamamına yakınını turizm
sektöründen sağlayan Marmaris ekonomisini
durma noktasına getirmiştir. Yaşanan tüm bu
olumsuzluklara ilaveten Marmaris turizminin
majör pazarı İngiltere’nin 23 Eylül tarihine dek

uyguladığı seyahat kısıtlaması, gelirlerimizde
geçtiğimiz yıllara oranla % 80’e varan düşüş
yaşamamıza sebep olmuştur.
Ancak, Marmaris el birliğiyle tüm sorunları
atlatmayı başaracak güce sahiptir. Yaşadığımız
sıkıntılı günleri geride bırakarak var gücümüzle
yeni projeler üretmeye, Marmaris’in turizm
sahnesinde en önde yer almaya devam
etmesi için MTO olarak çalışmaya, üretmeye
devam edeceğiz. 2022 yılından turizm sektörü
olarak beklentimiz oldukça yüksek. Pandemi
kurallarına riayet ederek başarılı bir turizm
sezonu geçireceğimize inanıyorum.
Marmaris hepimizin ortak amacı. Marmaris’e
gönül vermiş herkese şükranlarımı
sunuyorum.
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UKRAYNA İLE KARDEŞ ODA ANLAŞMASI
Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve
Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası
arasında “Kardeş Oda Anlaşması”
için mutabakata varıldı. İki Oda
arasında yapılacak anlaşma ile
Ukrayna ile karşılıklı turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.
30 Eylül 2020 tarihinde MTO
Başkanı S. Mutlu Ayhan Ukrayna’dan gelmiş bir grup gazeteci ve
Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası
Turizm ve Otelcilik Komitesi Başkanı Volodymyr Tsaruk’u ağırladı.
8 kişiden oluşan Ukraynalı basın
mensuplarının arasında gazeteci
ve televizyoncular, blogger ve
dijital medya temsilcileri yer aldı.
Marmaris turizm sektörü ve destinasyonu hakkında bilgiler veren
Başkan Ayhan, toplantı sırasında
Komite Başkanı Tsaruk ile “Kardeş
Oda” mutabakatı hakkında görüştü. Görüşmeye eşlik eden Meclis
Başkanı Nurgül Candan, Yönetim
Kurulu Üyesi Enis Bilgiç, Görkem
İnal ve Mustafa Kodaman, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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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 Ayhan,
oteller başta olmak üzere tüm
işletmelerin tedbirleri sıkı bir şekilde uyguladığını söyledi.
UKRAYNA İÇİN FARKLI TURİZM
SEÇENEKLERİMİZ OLACAK
Ukrayna pazarındaki talebi artırmak ve Marmaris destinasyonunu
öne çıkarmak için Komite Başkanı
ile görüşen Başkan Ayhan, pandemi süreci ertesinde Ukrayna ile
Kardeş Oda protokolü imzalanması konusunda görüş birliğine vardı.
Başkan Ayhan Ukraynalı gazetecilere bilgi verirken şunları söyledi;
“2018 senesinde ülkenizden 1 milyon 380 bin misafir Türkiye’yi ziyaret ederken, bu rakam geçtiğimiz
yıl 1 milyon 560 bine yükselmiş.
Bu sene Dalaman bölgesine 120

bin civarında turist bekleniyordu,
ne yazık ki Pandemi dolayısı ile bu
gerçekleşmese de Ekim sonu itibariyle Marmaris’te 42 bin Ukraynalı
misafir ağırlamış olacağız. Normalleşme sonrası bu rakamın artarak
devam edeceğini düşünüyoruz.
Ülkeniz ve insanınız bizim için çok
kıymetli bir yere sahip. Bu sene 4
Temmuz itibariyle ilçemize ilk gelen yabancı turistler Ukraynalılar
oldular. Ege ve Akdeniz’in birleştiği
noktada dantel gibi koylara sahip
Marmaris deniz-kum-güneş turizmi için değişilmez bir destinasyon.
Diğer taraftan 1800’lerin başında
inşa edilen Kameriye Ortodoks
Kilisesi’nin restorasyon projesi de
çalışmalarımız arasında. Ukraynalı
misafirlerimize önümüzdeki yıllarda deniz-kum-güneş dışında tarih
ve inanç turizmi seçenekleri de
sunmak için çalışıyoruz. Yapacağımız anlaşma ile birlikte karşılıklı
olarak iş birliğimizin artacağına
inanıyorum”.

TÜRKİYE BİJUTERİ İHRACATI 3.’SÜ MARMARİS’TEN
Marmaris Ticaret Odası (MTO)
üyesi TBS Hediyelik Eşya ve Bijuteri firması, 2019 yılı İhracatın Liderleri arasında Türkiye’nin bijuteri
dalında ihracat 3.’sü seçildi. MTO
Meclisi ve Yönetim Kurulu kendisini atölyesinde ziyaret ederek
başarısından dolayı tebrik etti.
35 yıl önce Kanada’dan başlayarak Amerika kıtasında yapılan
takı ve hediyelik eşya fuarlarını
gezerek meslek hayatına başlayan
TBS Hediyelik Eşya şirketi sahibi
Turgay Hışır, yıllar sonra Marmaris’e gelerek edindiği deneyimleri
üretime dökmeye başladı. Uzun
yıllardır Marmaris’ten, Kanada ve
Amerika gibi ülkelere bakır malzemeden ürettiği kolye, küpe, bileklik, çerçeve ve duvar aksesuarı gibi
ürünleri ihraç ediyor. Hışır, 2019
yılında ulaştığı ihracat rakamlarıyla Türkiye bijuteri ihracatında 3.

Oldu. MTO Meclis Başkanı Nurgül
Candan, Yönetim Kurulu Başkanı
S. Mutlu Ayhan ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Enis Bilgiç ve Mustafa
Kodaman, Genel Sekreter Taşkın
Baykara, Turgay Hışır’ı atölyesinde
ziyaret ederek tebrik etti ve 2020
ihracatında aynı başarıyı yakalamasını temenni ettiklerini dile
getirdi.
PANDEMİ SONRASI ÜRETİM
ARTACAK
İstanbul’dan Kanada’ya 35 yıl
önce hem eğitim hem de lisan
öğrenmek için giden Turgay Hışır,
tesadüf eseri başladığı bakır işleme işini zaman içerisinde meslek
haline getirerek üretime başlamış.
Bijuteri fuarlarını gezerek hem
modelleme hem de mesleğin
inceliklerini öğrenen Hışır, Kanada
ve Amerika’da bakır takı ve deko-

rasyon ürünlerine oldukça rağbet
gösteren müşterileri sayesinde
de kendini geliştirerek üretimi
artırmış. Yıllar önce İstanbul’dan
ayrılıp, daha sakin ve sağlıklı bir
yaşam amacıyla Marmaris’e yerleşen Hışır, eşiyle birlikte Marmaris
Değirmenyanı mevkinde kurduğu
atölyesinde tasarımını kendi
yaptığı ve ürettiği bakır ürünlerini
Amerika kıtasına ihraç ediyor.
Desenleri özel olarak seçen ve
ihraç ettiği ülkeye göre tasarlayan
Turgay Hışır, özel makinelerinde
ve el işçiliğiyle imal ettiği takıları
e-ticaret ile de satışa sunuyor.
Pandemi döneminde siparişleri
yavaşlamış olsa da özel üretim için
pek çok ülkeden sipariş aldığını
belirten Hışır, virüsün ortadan
kalkmasıyla birlikte tekrar eski
üretim kapasitesine ulaşacaklarını
söyledi.
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EMLAK DANIŞMANLARI

SERTİFİKALARINI ALDI
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Odamız ve TOBB Meybem iş birliğinde
düzenlediğimiz Sorumlu Emlak Danışmanlığı Sertifikası sınavında başarılı
olan 18 adayımıza sertifikalarını Meclis
Başkanımız Nurgül Candan, Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan ve Genel
Sekreter Taşkın Baykara takdim etti.
29 Kasım 2017 tarihinde emlak sektörü
çalışanları için mesleki yeterlilik belgesi
alma zorunluluğu sebebiyle, Odamız üye
işletmelerine ve başvuru yapan emlakçılık sektörü çalışanları için geçtiğimiz ay
düzenlediğimiz Sorumlu Emlak Danışmanı Sertifikası sınavlarını başarıyla geçen
18 kişi sertifikalarını teslim aldı.

EGE BÖLGESİ ODA VE
BORSA BAŞKANLARI
İSTİŞARE TOPLANTISI
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan,
Birlik Başkanımız M.Rifat Hişsarcıklıoğlu ve Ege
Bölgesi Oda Borsa Başkanları’nın katılımıyla 7 Ekim
2020 tarihinde düzenlenen video konferansa katıldı.
Konferansta söz alan ve pandemi süresince Marmaris turizm sezonunu değerlendiren Başkan Ayhan,
geçtiğimiz hafta İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik aldığı
karantina kararının ardından, ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerin yaşayacağı sıkıntıları dile getirdi.

Üye işletmelerimizin beklentilerini de aktaran Ayhan,
2021 turizm dönemi için harekete geçmenin önemli
olduğunu söyledi.
Hisarcıklıoğlu, salgın başladığından itibaren, Odalar,
Borsalar ve Sektör Meclisleri ile birlikte çalıştıklarını
vurgularken, “Oda-Borsa başkanlarım, üyelerimizin
sesini duyurdu, dertlerine tercüman oldu. Allah
hepinizden, emeklerinizden ve gayretlerinizden razı
olsun” dedi.
Yapılan çalışmalar sayesinde, Mart ayında 70 maddelik öneri setini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Bunların
büyük bir kısmı hayata geçti, geçmeye de devam
ediyor. İşte en son, eğitim sektöründeki KDV oranı
indirildi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma süresi
31 Ekim’e uzatıldı. Yatırım Teşvik sisteminde ilçe bazlı
yeni bir yapılanma başlatıldı” diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ SUAT ÖZCAN’LA GÖRÜŞTÜK
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Meclis Başkanımız Nurgül Candan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Özgecan Çetinkaya ve Mustafa Kodaman'ın ev sahipliğinde 20 Ekim 2020 tarihinde Odamız hizmet
binasında Muğla Milletvekili Sn. Suat Özcan ve CHP Marmaris İlçe Başkanı Av. Zekican Balcı'yı misafir ettik.
Pandemi sebebiyle zor günler geçiren üye işletmelerimizin ve erken biten turizm sezonunun zararlarını
istişare ettik. Marmaris turizm sektörü ve bağlı pek çok sektörün sıkıntılarını dile getirdiğimiz görüşmede,
hayata geçirilebilecek iyileştirme çalışmalarından da bahsettik.
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AMOS ANTIK KENTI YENIDEN ARAŞTIRILIYOR
Marmaris’in Turunç mahallesinde
yer alan ve tarihi 2 bin 200 yıl öncesine dayanan Amos Antik Kenti,
yeniden araştırılıp, düzenleniyor.
Marmaris Belediyesi, Marmaris
Ticaret Odası (MTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yüzey
araştırma çalışmasına başlanan
Amos Antik Kenti’nde daha önce
keşfedilen mezar yerinin kurtarma
kazısı da yapılacak.
Geçtiğimiz yıl MTO girişimiyle
1.aşaması yapılan yüzey araştırması bu yıl, Marmaris Belediyesi’nin de desteğiyle 2. aşamaya
geçti. T.C. kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan onay sonucunda yüzey araştırmasına başlanan Amos
antik Kenti’nde geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalar sonucunda ortaya
çıkarılan buluntularla ilgili 2. Araştırma aşamasıyla birlikte, kentin bilinmeyen kısımları da keşfedilmeyi
bekliyor.
MEZAR YERİ BULUNDU
Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet
Gürbüzer ve arkeoloji ekibinden
oluşan kazı çalışma grubu, 5 Ekim
tarihinden bu yana Antik Kent ve
etrafında çeşitli ölçümler ve saha
çalışmalarını yürütüyor. İki yıl önce
yapılan kaçak kazı çalışması sonucunda bulunan mezar yeri kalıntısı
ile başlayacak olan kazı çalışmasının araştırmanın devamında başka
buluntular ile çeşitlenmesi hedefleniyor. Rodos’un karşı yakasında-
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ki üç tiyatrodan ikincisi olan Amos
tiyatrosu ve tapınak gibi kalıntıların
devamında, Kumlubük tarafında
doğru yeni bir kale duvarı ve dikilitaş ile birlikte Amos’un bilinenden
daha geniş bir alanda yer aldığı bir
kez daha belirlenmiş oldu.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kazı çalışmalarının önemine değinerek şunları kaydetti;
“Seçim dönemlerinde sıklıkla üstünde durduğumuz konu kurumlar
arası iş birliği idi. Bugün de 2 bin
yıldan fazla tarihi olan Amos Antik
Kenti’ni hep birlikte yenileyerek
gün yüzüne çıkaracağız. Marmaris
hepimiz için çok önemli. Tarihimize önem vereceğimizi söylemiştik,
hep birlikte bunu başaracağımıza
inanıyorum. “
KÜLTÜREL VE ARKEOLOJİK
MİRASIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ
MTO Başkanı Mutlu Ayhan, kazı çalışmalardan bahsederken şöyle konuştu: “Hatırlayacağınız üzere 2010
yılında Marmaris Ticaret Odası ve
Müze Müdürlüğümüz iş birliğinde
Amos Antik Kenti’nin çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması adına önemli bir adım atılmıştı. Bundan tam 1 yıl önce yine
odamızın sponsorluğunda, Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer Hocamızın başkanlığında, Müze Müdürlüğümüzün de
desteği ile Amos Antik Kenti Yüzey
Araştırması başladı. Bu yıl yüzey
araştırmasının ikinci senesi ve des-

tek veren kurumlarımıza belediyemiz de eklendi ve Sayın Belediye
Başkanımızın da desteği ile yüzey
araştırmasına ilave olarak çevre
düzenlemesi ve temizliği ile gerekli
tadilatlar yapılacak. Yine geçtiğimiz
yıllarda kaçak kazı sonucu bulunmuş mezar odası için de kurtarma
kazısı gerçekleşecek. Marmaris Ticaret Odası olarak kültürel ve arkeolojik mirasımıza sahip çıkıyoruz.
Kısa vadede burada kazıların başlaması ile ören yeri statüsü alarak
koruma altına alınması için destek
veriyoruz. Bu çalışmaya onay veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, destek veren sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, müze
müdürlüğümüze ve üniversitemize, hocamıza ve ekibine teşekkür
ederim”.
AMOS STRATEJİK BİR
ÖNEME SAHİP
Kazı alanı Başkanı Dr. Mehmet
Gürbüzer ise; “Bu çalışmaları 2019
yılında aldığımız bakanlık iznimizle
birlikte bu yıl da devam ettirerek
Marmaris tarihine kültürüne ışık
tutmayı amaçlıyoruz. Marmaris’e
hakim bir noktada bulunan Amos,
ayrıca stratejik bir öneme sahip.
Bu nedenle hem tiyatro hem de
tapınak alanını temizleyip ortaya
çıkarmak istiyoruz. Kumlubük tarafında bulunduğumuz yeni kalıntılar ile de Amos’un daha net bir
haritasını çıkarmış olacağız” diye
konuştu.

BİRLİK BAŞKANIMIZA TALEPLERİMİZİ İLETTİK
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan,
Meclis Başkanı Nurgül Candan, Meclis Üyeleri Ali
Özenoğlu, Erhan Demir ve Meslek Komitesi Üyesi
Ayşe Nurdan Aras, Birlik Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla 20 Ekim 2020 tarihinde video
konferans ortamında düzenlenen Muğla İli ve İlçeleri
Oda ve Borsaları Ortak Komite Toplantısı'nda katıldı.
Başkan Ayhan, konuşma yaparak turizm sektörünü
ve üye işletmelerimizin taleplerini anlattı.
Pandemi sebebiyle sürekli gündeme getirdiğimiz
turizm sektörünün aldığı darbeyi tekrar dile getiren
Başkan Ayhan, özellikle işletmelerimizin finansal re-

fahını oluşturacak sektörel desteklerin acilen hayata
geçirilmesinin önemine dikkat çekti. İşletmecilerimizin kış aylarında yaşayacağı ekonomik sıkıntılara da
değinen Ayhan, üye işletmelerimizin beklentilerini
iletti ve çözüm önerilerimizi aktardı.
Meslek Komitesi Üyesi Ayşe Nurdan Aras konaklama
sektörü, Meclis Üyesi Ali Özenoğlu gıda sektörü,
Murat Erhan Demir ise denizcilik sektörü hakkında
bir konuşma yaptılar. İşletmelerimizin ihtiyaçları ve
taleplerini dile getirdiğimiz toplantıda, birlik başkanımızdan hükümet yetkililerine iletileceğinin sözünü
aldık.

TEB MARMARİS ŞUBE MÜDÜRÜ İLE EKONOMİYİ KONUŞTUK
Geçtiğimiz gün Yönetim Kurulu Başkanı
S. Mutlu Ayhan’ı makamında ziyaret
eden TEB Marmaris Şube Müdürü Mete
Tatlıtuğ ile Marmaris turizm sektörümnü
ve ilçemiz ekomisini görüştük.
Pandemi sebebeiyle turizm sektörünün
zor günler geçirdiğini ve işletmelerimiz
için sıklıkla hem hem hükümet yetkilileri
hem de kamu kurumlarına şikayetlerimizi ve taleplerimizi dile getirdiğimizi
aktaran Başkan Ayhan, bankalar ile de
bu süreçte sıklıkla iş birliği yapıldığını belirtti. Özellikle krediler konusunda yeni
iş birliklerine ve önerilere açık olduğunu
belirten Ayhan, virüs sebebiyle işi sekteye uğrayan pek çok üye işletmemiz için
görüşmelere devam edeceğini ekledi.
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MEHMET OKTAY MECLİS TOPLANTISINA KATILDI
30 Ekim 2020 tarihinde yapılan Ekim Ayı Olağan
Meclis Toplantısına Marmaris Belediye Başkanı
Mehmet Oktay katıldı.
Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleşen toplantıya
katılan Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile toplantıda
pandemi süreci ve ilçemize olan etkilerini istişare
ettik. Farklı sektörden pek çok işletmecinin yer aldığı

Odamız meclisinde turizm ve bağlı sektörlerin durumu değerlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanımız S.
Mutlu Ayhan’ın geçtiğimiz ay faaliyetlerimiz ve çalışmalarımızdan bahsettiği toplantıda, Belediye Başkanı
Mehmet Oktay meclis üyelerine sürece verdikleri
destek ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

MİLAS TSO BAŞKANI İLE BÖLGEMİZİ DEĞERLENDİRDİK
Milas Ticaret Odası Başkanı Reşit Özer, Odamızı ziyaret etti. Meclis Başkanı Nurgül Candan, Yönetim Kurulu
Başkanı S. Mutlu Ayhan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Enis Bilgiç, Özgecan Çetinkaya ve Onur Tokmak, Meclis
Üyelerimiz Cüneyt Ünver ve Uğur Aydemir’in katıldığı görüşmede bölgemiz ekonomisi ve turizm çeşitliliği istişare edildi. Ziyarette Coğrafi İşaretli Marmaris Çam Balı ve arı ürünleri hediye ettiğimiz Özer, teşekkürlerini iletti.

12

www.mto.org.tr

VERGİ BORÇLULARINA
YAPILANDIRMA MÜJDESİ

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi
Borcu Yapılandırmasına ilişkin 17 Kasım 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Genel
Sekreterimiz Taşkın Baykara ev sahipliğinde Muğla
Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya ile Marmaris
Vergi Dairesi Müdürü Mücadettin Şanal ile görüştü.
Yallnızca vergiler değil, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para
cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları gibi birçok
borcu kapsayan tarihin en kapsamlı af yasasına ilişkin
detayların görüşüldüğü toplantıda üyelerimizin beklentileri aktarıldı ve çözüm önerileri dile getirildi.
Vergi borcu yapılandırma gibi yasa kapsamındaki
borçlarını taksite böldürerek ödemelerini gerçekleştir-

mek isteyen üyelerimiz başvurularını yıl sonuna kadar
yapabilecek. Ayrıca, Borcunu peşin ödeyenlerin gecikme faizi ile enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek.
Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri,
prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi
borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar
Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne
olan borçları ile orman köylülerinin kredileri gibi pek
çok başlığın yer aldığı yapılandırma süreci ile pek çok
işletmecinin ekonomik darboğazdan rahatlıkla çıkması
hedefleniyor.

GİRİŞİMCİ ÜYELERİMİZDEN ODAMIZA ZİYARET
Yaklaşık dört ay önce kurulan ve üyemiz olan Gadıoğlu Gayrimenkul İnşaat ve Yatırım Danışmanlığı firma yetkilisi ve çalışanları Yönetim Kurulu Başkanımız Mutlu Ayhan’ı ziyaret etti.
Hayırlı olsun dileklerini ileten Yönetim Kurulu Başkanımız, yetkilendirilmiş ve belgelendirilmiş gayrimenkul
sektör temsilcilerinin her zaman artı değer katacağına inandığını dile getirdi.
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AMOS ANTİK KENTİ’NDE

YENİ KEŞİFLER VAR
2 bin 200 yıllık tarihi ile Marmaris’in en güzel manzarasına sahip tepelerine konuşlanmış
Amos Antik Kenti’nde geçtiğimiz ay başlayan yüzey araştırma çalışmaları sonuç verdi.
Çalışmalar sırasında mezar yeri kalıntıları keşfeden ekip, tarihi buluntulara rastladı.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde başlatılan
yüzey araştırma çalışması sırasında keşfedilen mezar yerleri, sikkeler ve tarihi kalıntılar bulundu.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan onay sonucunda yüzey
araştırmasına başlanan Amos Antik Kenti’nde geçtiğimiz yıl yapılan
araştırmalar sonucunda ortaya
çıkarılan buluntularla ilgili 2. Araştırma aşamasıyla birlikte, kentin bilinmeyen kısımları da gün yüzüne
çıkıyor.

14
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MEZAR YERİ BULUNDU
Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer ve arkeoloji ekibinden oluşan kazı çalışma grubu,
5 Ekim tarihinden bu yana Antik
Kent ve etrafında çeşitli ölçümler
ve saha çalışmalarını yürütüyordu.
Daha önce yapılan kaçak kazı çalışmaları ile ortaya çıkan mezar yeri
kalıntısının ve haricinde daha büyük bir mezarın bulunduğu ortaya
çıkarıldı. Rodos’un karşı yakasındaki üç tiyatrodan ikincisi olan Amos
tiyatrosu ve tapınak gibi kalıntıların
devamında, Amos Antik Kenti’ne
ait kalıntılar yapılan çalışmalar ne-

ticesinde ortaya çıkabilecek.
SONUNA KADAR DESTEKÇİSİYİZ
Marmaris Belediyesi ve MTO Meclis Üyeleri için bölgede bir bilgilendirme gezisi düzenlendi. Burada
yapılan çalışmaların Marmaris için
çok önemli olduğunu söyleyen
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Burada kazılar yapılıp
yeni bulgular ortaya çıktıkça biz
de büyük bir heyecan duyuyoruz.
Amos, ilçemizin kültür turizmi için
en önemli ayaklarından biri olacak. Bu nedenle çok önem veriyoruz. Marmaris Belediyesi olarak
buradaki çalışmaların sonuna ka-

dar destekçisi olacağız. Tarihimize
önem vereceğimizi söylemiştik,
hep birlikte bunu başaracağımıza
inanıyorum” diye konuştu.
KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ
MTO Başkanı Mutlu Ayhan, yeni
bulunan mezar yeri kalıntıları ile
ilgili duyduğu heyecanı dile getirdi ve şunları ekledi: “2010 yılında
Marmaris Ticaret Odası 3. Dönem
Başkanı Mehmet Bay girişimiyle
Amos Antik Kenti’nde çevre düzenlemesi yapılmıştı. Ancak yaklaşık
10 senede epey tahribat olmuş.
Bundan tam 1 yıl önce Odamızın
sponsorluğunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü
Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer Hocamızın başkanlığında,
Müze Müdürlüğümüzün de desteği
ile Amos Antik Kenti Yüzey Araştırması çalışmamız başlamıştı. Bu yıl
bu çalışmaların sonuçlarını almaya
başladık. 2. Senesine giren projemizde bu sene Marmaris Belediyesi’nin de desteği ile önemli yol kat
ettik. Kültür turizmi için Amos’un
önemi çok büyük. Umarım önümüzdeki yıllarda kentin diğer kalıntılarını da çıkarak çalışmalara öncü

oluruz. Bakanlığımızın buratyı ören
yeri olarak ilan etmesi ve kalıntılar
için daha geniş çaplı kazı çalışması
yapılması hayalimiz. Bu çalışmaya
onay veren Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, destek veren Sayın
Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, müze müdürlüğümüze ve
üniversitemize, hocamıza ve ekibine teşekkür ederim. İlçemiz için
çok büyük bir değeri ortaya çıkarmak heyecanımızı artırıyor.”
PRESTİJLİ BİR AİLEYE AİT MEZAR
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren
Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer, geçtiğimiz yıllarda
definecilerin kaçak kazı girişimleri
neticesinde kısmen tahrip edilen
alanda yapılan kurtarma kazısında
çıkarılan mezar yerinen kültürel
mirasımıza kazandırıldığını belirtti. Güzbüzer, “M.Ö. 2. yüzyılda inşa
edilen mezarın M.S. 2. yüzyıla kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Bir aile mezarı olarak tasarlanan
söz konusu mezarın etrafı 8x5 m.
ölçülerinde bir podyum duvarı ile
çevrilerek, içerisine toplamda 10
adet gömü alanı yerleştirilmiştir.
Alanlarından iki tanesinde herhan-

gi bir gömü bulunmadığı ve defin
için hiç kullanılmadığı anlaşılmıştır.
Çeşitli tipte gömülerin uygulandığı
mezarda 4 adet inhumasyon (doğrudan toprak içerisine gömü), 6
adet kremasyon (yakarak gömme)
yer almaktadır. İnhumasyon gömülerde toplamda 24 adet bronz
sikke ele geçmiştir. Kremasyon
gömülerin 3 tanesi ostothek (taş
sanduka ya da küçük lahit) içerisine, diğer 3’ü de urne kaplarına
(kül ve kemiklerin konulduğu kaplar) konulmuştur. Amos’ta açığa
çıkarılan mezar kente son derece
yakın bir noktada yer alan konumu itibariyle kentin ileri gelen bir
ailesine ait olmalıdır. Mezarda ele
geçen kremasyon gömüler de aynı
zamanda söz konusu bireylerin
prestijli bir aileye mensup olduklarını göstermektedir. İlerleyen
yıllarda Marmaris Ticaret Odası ve
Marmaris Belediyesi’nin destekleri
ile alanda sürdürülmesi öngörülen
kazı çalışmaları ile Amos tarihinin
aydınlatılarak Marmaris’in kültürel
değerlerinin gün yüzüne çıkarılması planlanmaktadır” bilgisini verdi.

www.mto.org.tr

15

UKRAYNA İLE TURİZM İLİŞKİLERİNİ KONUŞTUK
Ukrayna Antalya Konsolosu Emir
Rustamov, Ukrayna Antalya Muavin Konsolos Sergii Kaian, Ukrayna
Kültür ve Dayanışma Derneği
Marmaris Başkanı Olena Topçu
ve Ziya Topçu’yu 21 Kasım 2021
tarihinde Odamızda ağırladık.
Yönetim Kurulu Başkanımız S.
Mutlu Ayhan, Meclis Başkanımız
Nurgül Candan, Yönetim Kurulu
Üyeleri İbrahim Tekin, Onur Tokmak ve Mustafa Kodaman, Genel
Sekreter Taşkın Baykara’nın ev
sahipliğinde iki ülke arasındaki
turizm faaliyetleri değerlendirildi.
İlçemizi en çok ziyaret eden
ülkeler arasında ilk sıralarda yer
alan Ukrayna ile olan turistik
faaliyetlerimiz ve önümüzdeki turizm sezonlarının istişare edildiği
toplantıda karşılıklı iş birlikleri için
fikir birliğine varıldı.

‘PANDEMİ SONRASI MARMARİS’TE TURİZM SEKTÖRÜ’ GÖRÜŞMELERİ
İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy ve İlçe Meclis Üyeleri Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis
Başkanına nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan S. Mutlu Ayhan ve Meclis Başkanı Nurgül Candan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede Yönetim
Kurulu Üyelerimiz Enis Bilgiç ve Mustafa Kodaman da yer aldı. Pandemi sürecinin Marmaris turizmine verdiği
zarar ve 2021 turizm beklentilerinin görüşüldüğü ziyaret sonucu Kurumlararası iş birliği konusunda fikir birliğine varıldı.
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GELİŞMELER UMUT VERİCİ
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve
geçtiğimiz Mart ayı itibariyle ülkemizde de görülen koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse durma
noktasına gelen Marmaris ekonomisi, Temmuz ortasında başlayıp
yaklaşık iki buçuk ay süren kısa bir
sezon ile az da olsa nefes alabilmiş, ancak İngiltere’nin açıkladığı
karantina kararı ile maalesef Ekim
ayında tekrar duraklama dönemine girmiştir. Kış aylarının yaklaşması ile yükselişe geçen vaka sayıları hepimizin sağlığını tehlikeye
atmakla kalmamış, tedbir amaçlı
yeni kısıtlamaları da beraberinde
getirmiştir. Açıklanan tedbirlerin
başta faaliyet durdurma ile saat
ve servis kısıtlamaları olmak üzere
alınması üyelerimizde ciddi bir endişe ve panik yaşanmasına neden
olmakla birlikte devletimiz tarafından ekonomik tedbir paketlerinin
de ivedi bir şekilde uygulamaya
konulması tüm üyelerimizin beklentisidir. Kısa Çalışma Ödeneği'ne
31 Aralık 2020 tarihine kadar yeni
başvuru alınabilir şekilde revize
edilmesi pek çok işletmecimiz için

sevindirici bir gelişme oldu. Bu
sayede istihdam sürdürülebilir
olabilecek.
Aşı konusunda yaşanan olumlu
gelişmeler neticesinde bahar
ayları itibariyle bu kara günleri
atlatacağımız aşikardır, ancak
tarihinin en zor kışını yaşamaya
hazırlanan ilçemiz dört gözle
devletimizin vereceği ekonomik
desteği beklemektedir. Üyelerimizin odamıza yoğun olarak iletmiş
olduğu taleplerin başında mevcut
kredi ödemelerinin faizsiz olarak
Mayıs ayına ötelenmesi, Mayıs
ayına kadar tahakkuk edecek vergi, SGK ve Bağ-kur ödemelerinin
6 ay ertelenmesi ve kapalı olan
işletmelerin muaf tutulması, 7256
sayılı yasa ile yürürlüğe giren
yapılandırmalardan doğacak nakit
ödeme ve taksitlerin Mayıs ayı
itibariyle tahsil edilmesi, düşük
faizli ve 12 ay ödemesiz olmak
üzere yeni bir kredi destek paketi
hazırlanması, genelge ile kapatılan
ve yaklaşık 9 aydır kapalı olan
bar, pub, disko gibi işletmeler
ile geçtiğimiz hafta kapatılan ve

çalışma süreleri kısıtlanan işyerleri
için kira desteği gelmektedir. Yine
kış mevsimine giriyor olmamızı
göz önünde bulundurarak işyeri
ve haneleri ısıtmada tek enerji
kaynağımız olan elektrik ve temel
yaşam ihtiyacımız olan su faturalarında Nisan ayına kadar vergilerin
kaldırılması zorlu geçecek olan kış
dönemi boyunca ayakta kalmamızı sağlayacaktır.
Salgın boyunca en büyük sıkıntıyı
çeken iş camiası temsilcileri olarak
en zor virajdayız. Pandemi sebebiyle çok kısa bir sezon yaşadık,
faaliyetlerimizin durdurulmasına
veya kısıtlanmasına rağmen devletimizin yanında durduk ve alınan
tüm tedbirlere harfiyen uyduk
ve uymaya devam ediyoruz. Bu
zorlu süreçte ayakta durmamızı
sağlayacak ekonomik destekler
ülkemiz ekonomisinin en önemli
gelir kaynağı olan ve getirisinin
neredeyse tamamı ülkemize kalan
turizm sektörünün pandemi sonrası büyüyerek devam etmesi için
var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz.
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TURİZMCİLER ORTAK
HAREKET ETMELİ
Marmaris Ticaret Odası (MTO),
Facebook ve Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odası (FTSO) iş birliğinde
düzenlenen ve geleceğin turizm
trendleri ve seyahat tercihlerinin
anlatıldığı Digital Masterclass@
Travel video konferansında turizm
sektörü işletmelerinin ortak akılla
hareket etmesi ve güç birliği yapmasının önemli olduğu belirtildi.
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda pandemi sebebiyle
dijital çalışmaların ve tanıtımların
daha da önem kazanmasıyla birlikte, Marmaris'te turizm sektörünün
devamlılığı ve destinasyonlar arasında daha tercih edilebilir olması,
Marmaris'te turizm işletmecilerinin çağa ayak uydurabilmesi ve
dijtal dönüşüm için neye dikkat
etmeleri gerektiğinin altı çizildi.
MTO Başkanı Mutlu Ayhan, FTSO
Başkanı Osman Çıralı, duayen turizmci Cem Kınay, Facebook Kamu
Ortaklıkları Müdürü Burak Karagöl
ve Facebook Seyahat Sektörü
Lideri Candaş Gültekin'in konuşma
yaptığı konferansta, geleceğin turizm trendleri anlatıldı. İşletme ve
destinasyon tanıtımlarının sosyal
medyada tanıtımının yapılmasının
oldukça önemli olduğunu kaydeden konuşmacılar, bu konuda turizm işletmecilerini birlikte hareket
etmeye çağırdı. Ortak yapılacak
tanıtımlar ile daha güçlü bir ağ
kurulabileceğine dikkat çekildi.
TURİZM ÜLKE EKONOMİSİNİN
BEL KEMİĞİ
Marmaris'te 60'lı yıllardan beri
turizm yapıldığına dikkat çeken
MTO Başkanı Mutlu Ayhan, resmi
rakamlara göre turizm sektörünün
ülke ekonomisine en büyük katkıyı
sağladığını ve cari açığı tek başına
kapatacak seviyeye ulaştığını söyledi. Ayhan konuşmasında şunlara
değindi; "Çağa ayak uyduramayan
ayakta kalamıyor. Pandeminin
de etkisi ile hızlı bir dijital evrim geçiriyoruz. Vatandaşlık, bankacılık,
alışveriş ve sağlık işlemleri başta
olmak üzere tüm hayatımız cep
telefonuna endeksli hale geldi. 30
yaş altı İngiliz turistlerin tatil yeri
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seçerken ilk baktıkları kriter sosyal
medya paylaşımında en iyi neresinin görüneceği. Tatil rezervasyonlarının üçte ikisi mobil cihazlar
vasıtasıyla gerçekleşiyordu salgın
öncesi, bu dönemde neredeyse
tamamı dijital ortamda yapılıyor.
Biz de Oda olarak, tüm altyapımızı
üyelerimizin Odamız'a gelmeden
hizmet alabileceği şekilde hazırladık ve Ticaret Sicil evraklarını
online olarak vermeye başladık.
2014 yılından bu yana dijital arşiv
kullanıyoruz. Üye firmalarımıza
ait herhangi bir evrağa saniyeler
içinde ulaşabiliyoruz. Bu vesileyle
kağıt israfını neredeyse sıfıra indirdik. Sosyal medyayı iletişimimizde
daha etkin kullanıyoruz, sponsorlu
paylaşımlarla destinasyonumuzu
yurt dışında tanıtıyoruz. Bu sayede
fuarların eksikliğini gidermeye
çalışıyoruz. Çok yakında Marmaris
Bal Evi ve Arıcılık Müzesi'ni sanal
ortama taşıyacağız. Marmaris Çam
Balı'nı sanal olarak da tanıtacağız".
FTSO Başkanı Osman Çıralı ise;
pandemiden en çok etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğunu
ancak umutsuzluğa kapılmadan
yaraların zamanla sarılabileceğini
ve 2021 yılından umutlu olduğunu
söyledi.
MİSAFİR İLE İYİ İLETİŞİM ÖNEM
KAZANIYOR
Konferansta turizm tercihlerinden
ve püf noktalarından bahseden
Duayen turizmci Dr. Cem Kınay,
konuşmasında Marmaris'teki
turizm işletmecilerini tüyolar verdi.
En önemli turizm trendleri arasında doğa turizminin ilk sıralarda yer
aldığından bahseden Kınay, Marmaris'in eşsiz doğası ile pek çok
destinasyon arasında öne çıktığını
söyledi. Kınay, Marmaris'in doğasını ön plana çıkarmanın ve turizm

tanıtımında kullanmanın çok
faydalı olacağına işaret etti. Sosyal
medyada yapılacak tanıtımların,
aynı anda yüz binlerce kişiye ulaşmasının büyük avantaj sağladığını
söyleye Kınay, sosyal platformlarda yer almanın önemini vurguladı.
Kınay; "Koronadan sonra online
çalışmalar çok hızlandı. Bu dönemde internet kullanımı çok arttı.
Bu nedenle herkes tanıtımlarına
ağırlık vermeye başladı. İnsanlar
sürekli etkileşim halinde. Doğru
tanıtım çok önemli. Mesela bu
bölge antik şehirler açısından çok
zengin. Bunların ön plana çıkarılması avantaj sağlayacaktır. Sosyal
medya ile misafir iletişimine de
ağırlık vermek gerek. Bir "teşekkür
ederim" bile avantaj sağlayacaktır"
şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYANIN GÜCÜNÜ İYİ
KULLANMALIYIZ
Facebook Seyahat Sektörü Lideri
Candaş Gültekin ise; konuşmasında sosyal medya mecralarından
bahsetti. Özellikle iletişim halinde
olmanın önemine vurgu yapan
Gültekin, sosyal medyada yapılan
tanıtımların seyahat
tercihlerini oldukça etkilediğine
değindi. Tatil yapmak isteyenlerin
tercih yapmadan önce ilk baktıkları
yerin sosyal medya olduğunu ifade
eden Gültekin, müşteri ile konuşmanın ve iletişim halinde olmanın
güven verdiğini ve sürdürülebilir
turizmde ön plana çıktığını söyledi. Facebook Kamu Ortaklıkları
Müdürü Burak Karagöl ise, tanıtım
yapmanın incelikleri ve nelere
dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
Katılımcılara sosyal medyada
yapılacak reklam çalışmalarından
bahseden Karagöl, doğru bir reklam çalışmasının nasıl yapılması
gerektiğinden bahsetti.

BANKKART BAŞAK İLE GÜVENLİ
TİCARET SİSTEMİ HAYATA GEÇTİ
Pandemi sebebiyle mart ayından bu yana ödemelerinde zorluk yaşayan ve ticari açıdan zor
günler geçiren işletmeciler için yeni bir proje hayata geçirildi. MTO ve Ziraat Bankası arasında
tedarikçi ve alıcıların buluştuğu Güvenli Ticaret Sistemi Finansmanı Projesi imzalandı.

TOBB ve Ziraat Bankası A.Ş. arasında yapılan protokol sonucu tedarikçi ve alıcıların buluştuğu Güvenli
Ticaret Sistemi finansmanı projesi Marmaris Ticaret
Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan
ile Ziraat Bankası Marmaris Şubesi Müdürü Övünç
Özel ve Uzunyalı Şubesi Müdürü İsmail Kırgöz arasında geçtiğimiz gün imzalanan protokolle hayata geçirildi. Sektör ayrımı olmadan Marmarisli işletmecilere
nefes aldıracak bu proje ile ekonomide iyileştirme
döneminin başlaması hedefleniyor.
Turizm sezonunun pandemi nedeniyle beklenenden
geç başlayıp erken sonlanması neticesinde Marmaris'te faaliyet gösteren pek çok turizm işletmecisi
ödemelerinde zorluk yaşıyordu. Yakın dönemde
yine MTO girişimiyle açıklanan kredi seçenekleri
sayesinde bazı bankalar ile yapılan anlaşmalar neticesinde ödemelerde kolaylık sağlanmıştı. İşletmesini
kapatmadan ticari faaliyetine devam eden turizmciler
ise Ziraat Bankası ile imzalanan protokol ile birlikte
Bankkart Başak Tedarik Zinciri aracılığıyla ile 18
aya varan vadelerle ürün satın alabilecek. Ayrıca
projeden yararlanan işletmeciler Bankkart Başak ile
ticaretlerini çek ve senete gerek duymadan, düşük
maliyetle ve güvenle yapabilecek. Sistemde alıcılara

Bankkart Başak kartını kullanarak yapacakları alımlarda 540 güne kadar vade ve uygun finansal avantajlar sunuluyor. Satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün ya
da banka garantisi ile blokeli veya taksit vadelerinde
tahsilatlarını gerçekleştirme imkânına sahip oluyor.
2021 turizm sezonu için hazırlıklara başlamak isteyen
işletmecilerin yüzünü güldürecek bu proje ile pandeminin açtığı yaraların kısa sürede sarılması için harekete geçtiklerini söyleyen MTO Başkanı Mutlu Ayhan,
"Pandemi ne yazık ki pek çok işletmemizi ticari olarak
olumsuz etkiledi. Gerek ödemeler gerek mal alımlarında ciddi sıkıntı yaşayan üyelerimiz bulunuyor. Bu
süreçte elimizi taşın altına koyduk ve Marmaris'in neredeyse yüzde 95'inin geçimini sağladığı turizm sektörünü ayakta tutabilmek için var gücümüzle çalıştık.
Şimdi hedefimiz yaklaşan 2021 sezonu. Aşılamanın
başlamasıyla birlikte bizim de umutlarımız yeşerecek. Bu proje ile de 2021 turizm sezonu için hazırlık
yapmak isteyen üye işletmelerimize nefes aldırmak
istiyoruz. MTO olarak Marmaris'te faaliyet gösteren
tüm üyelerimize faydalı olmak mutlak önceliğimiz.
Umarım bu finansman desteği pek çok üyemizin
umutlarına ışık tutar" şeklinde konuştu.
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GARANTİ BBVA YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜK
MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan28
Aralık 2020 Pazartesi günü Garanti BBVA Çarşı Şube
Müdürü Ulviye Pehlivan ile görüştü. Üyelerin finansal sorunları kapsamında görüş alış verişi yapılan
ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kodaman ve
Genel Sekreter Taşkın Baykara da yer aldı.
MTO Başkanı banka müdürüne üyelerin pandemi kısıtlamaları nedeniyle artan kredi ihtiyaçlarından bah-

sederek bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğine
işaret etti. “Üyelerimizin en çok yaşadıkları sorunlar
ve iletmemizi istedikleri konu; banka kredileri ve
devlet desteklerinin herkes tarafından kullanılabilirliğinin önünün açılmasıdır. Acilen finansal zorluklarını
aşacak kredi imkânları sağlanmalıdır.” diyen Başkan
Ayhan, turizm destek kredilerindeki faiz oranın da
düşürülmesi gerektiğine önemle değindi.

HALKBANKASI ŞUBE MÜDÜRLERİNDEN YENİ YIL ZİYARETİ
Marmaris Halkbankası şube müdürleri Şenay Erden ve Özge Apaydın, Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan’a
yeni yıl ziyaretinde bulundu. İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerin ekonomik ve ticari durumlarınını da
istişare edildiği görüşmede pandemi şartlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin önemli olduğu da görüşüldü. Görüşmede Genel Sekreter Taşkın Baykara da yer aldı.
Karşılıklı 2020 senesini değerlendiren banka müdürleri ve Başkan Ayhan, 2021 yılı için uygun fazili ve ötelenmiş kredi kullanımı konusunun değerlendirilmesi hususunda görüşlerini bildirdi.
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DİJİTAL ÇAĞA HAZIRIZ
Kıymetli Üyelerimiz,
Marmaris’te 60’lı yıllardan beri
turizm yapıyoruz ve bugün turizm
Marmaris ekonomisinin lokomotifi. Aslında Türkiye ekonomisinin
belkemiği, ne yazık ki değeri hala
tam olarak anlaşılamadı. TÜİK
verilerine göre 2019 yılında ülkemizin en büyük ihracat kalemi 27
Milyar Dolarla otomotiv sektörü
olmuş ancak aynı yıl yine aynı
sektörde hammadde, aksesuar ve
diğer bileşenlerin temini de dahil
10 Milyar Dolar ithalat yapmışız,
yani kazancımız 17 Milyar Dolar.
2019 yılında turizm gelirimiz ise 35
Milyar Dolar olarak gerçekleşmiş,
bu gelirin neredeyse tamamı ülkemizde kalmış ve 54 yan sektör bu
geliri paylaşmış. Son 20 yıla baktığımızda ülkemiz 465 Milyar Dolar
girdi sağlamış sadece turizmden
ve sektör son yıllarda cari açığı tek
başına kapatabilen bir seviyeye
ulaşmış. İşte bu kadar önemli bir
sektör olan turizm maalesef en
ufak bir esintiden bile olumsuz
etkileniyor.
Terör, dış siyaset, darbe girişimi,
tur operatörü iflasları, hatta İzlanda’da patlayan yanardağ bile Türk
turizmini direkt etkilerken şimdi
de bunların en ağırı olan koronavirüs pandemisi süresince turizm
yapmaya devam ediyoruz ve rakip
ülkelere baktığımızda onlardan
çok daha iyiydik 2020’de. Pandemi

sonrası süreçte daha da iyi olabilmek adına çalışıyoruz. Bunun da
anahtarı çağı yakalamak. Dijital
çağ, yapay zeka, büyük data kavramlarının ne olduğunu anlamaya
çalışırken salgının da etkisiyle
dijital bir evrimden geçiyoruz.
Vatandaşlık, bankacılık, alışveriş,
sağlık işlemleri başta olmak üzere
tüm hayatımız cep telefonuna
endeksli. Cep telefonunu evde
unutmak anahtar veya cüzdan
unutmaktan daha vahim hale
geldi. Cep telefonundan Hes kodu
göstermeden yakında hiç bir yere
giremeyeceğiz.
Dünya ortalamasına baktığımızda kişi başı günlük internette
geçirilen zaman 6 saat 43 dakika,
bunun 2 saat 24 dakikası sosyal
medya mecralarında geçiriliyor. 30
yaş altı İngiliz turistlerin tatil yeri
seçerken baktıkları ilk kriter sosyal
medya paylaşımında en iyi neresinin görüneceği. Tatil rezervasyonlarının üçte ikisi mobil cihazlar
vasıtasıyla gerçekleşiyordu salgın
öncesi, bu dönemde neredeyse
tamamı dijital ortamda yapılıyor.
2050 itibariyle tatile çıkacak turistlerin yanına bavul almayacağı,
tatili süresince giyeceği kıyafetleri
3 boyutlu yazıcılarla otel odasında
kendi üreteceği öngörülüyor.
Evet çağ hızlı değişiyor, çağa ayak
uyduramayan maalesef ayakta
kalamıyor.

Marmaris Ticaret Odası olarak
dijital altyapımızı üyelerimizin odamıza gelmeden hizmet alabileceği
şekilde hazırladık. Ticaret Bakanlığımızın ve Birliğimizin çalışmaları
neticesinde üye firmalarımıza
Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Merkez
Nakli Belgesi, Konkordato Belgesi
gibi evrakları online olarak verebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde
diğer işlemler de online olarak
gerçekleştirilebilecek. Oda olarak
2014 yılından bu yana dijital arşiv
kullanıyoruz ve 1 milyonun üzerinde belgeyi elektronik ortama taşıdık, şirket geçmişine ait herhangi
bir evrağı saniyeler içinde bulup
görüntüleyebiliyoruz. Bu vesileyle
kağıt israfını da neredeyse sıfıra
indirdik. Üyelerimizle iletişimde
sosyal medyayı daha etkin kullanıyoruz, aynı zamanda sponsorlu
paylaşımlarla yurt içinde ve dışında destinasyon tanıtımı yaparak
katılamadığımız fuarların eksiğini
gidermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde oluşturacağımız
sanal bal evi arıcılık müzesi ile coğrafi işaretli Marmaris Çam Balımızı
daha geniş kitlelere tanıtacağız.
Dünya değişirken biz de MTO
olarak bu değişime hızlıca uyum
sağlamaya ve üyelerimize en iyi
hizmeti en hızlı ve en güvenli şekilde sunmaya devam edeceğiz.
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HEDEFİMİZ BAŞARILI BİR 2021 SEZONU

Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörü için 2020 turizm sezonunda
yaşanan kaybın telafi edilebilmesi ve 2021 yılında başarılı bir turizm sezonu geçirilebilmesi adına
bir dizi çalışma hazırlıyoruz. Üyelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla pandemi boyunca sorun ve
talepleri yetkili mercilere iletmeye devam ettik ve bu taleplerden birçoğu olumlu değerlendirildi.
TALEPLERİMİZ OLUMLU
SONUÇLANIYOR
Pandeminin ilk günlerinden bu
yana TOBB vasıtasıyla ilgili bakanlıklarla ve bölge milletvekilleriyle
görüşmeler yaptık, bugüne kadar
yaptığımız başvurular ve görüşmeler neticesinde olumlu geri dönüşler almaya başladık. Kısa Çalışma
Ödeneğinin yeniden başvurulabilir
hale gelmesi için geçtiğimiz aylarda yaptığımız başvurular olumlu
sonuçlandı. Pandeminin başından
beri üye işletmelerimizin sorunlarının ve taleplerinin takipçisiyiz.
TOBB Başkanımız Sayın Rıfat
Hisarcıklıoğlu ve Muğla Milletvekillerimize bu taleplerimizi daha
önce iletmiştik. Şimdi sonuçlarını
teker teker almaya başladık. Kısa
Çalışma Ödeneğinin yeniden başvurulabilir olarak düzenlenmesi
ve süresinin uzatılması, kira ve
gelir kaybı desteğinin hayata geçirilmesi bizim için önemliydi. Bu
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desteğin sadece şahıs işletmelerine değil tüm işletmelere verilmesi
için de görüşümüzü bildirdik.
Pandeminin başından beri gerek
özel gerek kamu bankaları ile pek
çok anlaşma yaptık. Düşük faizli ve
kredi öteleme seçenekleri ile bu
anlaşmalarımızdan pek çok üyemiz faydalandı. Son olarak Ziraat
Bankası ile Başakkart Güvenli Ticaret Sistemi ile 18 aya varan vadeyle ve yıllık yüzde 14 civarında faiz
oranıyla işletmecilerimizin sezon
hazırlıklarını gerçekleştirebilmesi
için gerekli finansman anlaşmasını yaptık. Önceki gün açıklanan
gelişmeyle birlikte daha önce
Mayıs ayına kadar ötelenmesini
talep ettiğimiz 7256 sayılı borçları
yapılandırma kanunu kapsamında
yapılandırmanın müracaat süresi
ve ilk taksit ödemeleri 1 ay ertelendi. Kanunla odamızca yapılması
zorunlu olan oda aidat alacaklarına yönelik icra ve iflas takipleri

1 yıl ertelendi. Oda aidatlarının
iptali veya ertelenmesi ne yazık
ki odaların yönetim kurullarının
yetkisinde değil. İçişleri Bakanlığı
genelgesi ile kapalı tutulan üye
işletmelerimiz için 2021 yılında
tahakkuk edecek aidatların
alınmaması yönünde odamız
görüşünü TOBB’a ileteceğiz. Bu
kararlar üyelerimize rahat bir
nefes aldıracaktır. Şimdi hedefimiz
2021 yılında. Uzun zamandır çalışmalarını yaptığımız projeleri teker
teker hayata geçireceğiz.
2021 TURİZM SEZONUNU
KAYBETMEYECEĞİZ
2021 turizm sezonu için ise çoktan
çalışmaya başladık. 2020 yılında
yaşanan kaybın telafisi için bir dizi
çalışmayı hayata geçirdik. 2021
turizm sezonu bizim için oldukça
önemli. Geçtiğimiz yılın eksiğini
kapatmak için uzun süredir görüşmeler yapıyoruz. Aşının bulunması

en büyük ümidimiz oldu. Yetkili
makamlara turizm bölgelerinin
aşılamada öncelikli olması için
talebimizi ileteceğiz. Pandemi
nedeniyle yurt dışı fuarlara katılamadık ama yurtdışı pazarlarda
öne çıkmak için Marmaris Belediyesi, Dalaman Havalimanı ve
tur operatörleri ile iş birliği içinde
çalışmalar yapıyoruz. Rezervasyon
yoğunluğunun en yüksek olduğu
Ocak ayı içerisinde dijital ortamda
yapılacak reklamlarla, sıkı bir
tanıtım çalışmasını hayata geçireceğiz. Bu çalışmanın 2021 turizm
sezonunda Marmaris’e olan talebi
artıracağına inanıyorum. Bir diğer
projemiz de ilçemizi ziyarete
gelecek olan misafirlerimizi yönlendirecek olan Marmaris Turizm
Haritası. İlçemizin turizm değerlerini, arkeolojik alanlarını ve kültürel envanterimizi tek bir görselde
yansıtacağımız tablo niteliğinde
bir harita çalışması yapıyoruz.
Turizm sezonu öncesinde bitirip
üyelerimizle paylaşacağız.
TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN
PROJELERİMİZ HAZIR
2021 yılında turizmin yeniden
canlandırılması ve hız kazanması
için deniz, kum, güneş turizmi
haricinde farklı turizm seçenekleri
ile hazırlanıyoruz. Özellikle tarih
ve kültür turizmi için yürüttüğümüz çalışmaların devamlılığına
dikkat çekmek istiyorum. Daha
önce de duyurusunu yaptığımız
Amos Antik Kenti için düzenli kazı
çalışması başvurumuzu yaptık.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
Marmaris Müze Müdürlüğü,
Marmaris Belediyesi ve Odamız iş
birliğinde yürüttüğümüz bu proje

ile bölgemizdeki en büyük antik
kent olan Amos’a ören yeri statüsü kazandırılarak koruma altına
alınması için uğraşıyoruz. Amerika
Penn Üniversitesi işbirliğinde
Taşlıca Köyü’nde bulunan Phoneix
Antik Kenti için yüzey araştırması
ve kurtarma kazısı için başvurular
yapıldı. Burasını da en kısa sürede
turizme kazandıracağız. Çok az
kişinin bildiği Marmarisimizin
tarihinde önemli bir yeri olan 220
yıllık bir gerçeği de turizm çeşitliliğimize kazandırmak üzere gün
yüzüne çıkarmaya hazırlanıyoruz.
Amacımız son yıllarda oldukça
azalan kruvaziyer turizmini tekrar
ayağa kaldırmak.

ÜYELERİMİZLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Oda olarak üyelerimizeolan
desteklerimize her zaman devam
edeceğiz. Birliğimiz öncülüğünde
365 oda ve borsa olarak yürüttüğümüz tablet projemizde son
aşamaya geldik. TOBB ve odamız
bütçesinden karşıladığımız 81
adet klavyeli tableti özellikle eğitimden uzak kalan ihtiyaç sahibi
öğrencilerimize Marmaris Kaymakamlığımız ve Marmaris İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğinde
ulaştıracağız.
23 Şubat tarihinde de Ata’mızın
Marmaris’e gelişinin 86. Yıl
dönümünde birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, Cumhuriyet
değerlerimize sahip çıkmak adına
üyelerimize özel hazırlattığımız
Atatürk posterli Türk bayrakları
dağıtacağız. Pandemi kuralları
çerçevesinde kutlayacağımız için
içimizdeki coşkuyu evlerimize ve iş
yerlerimize bayraklarımızı asarak
yansıtacağız.
Ayrıca, Türkiye ve Yunanistan arasında pandemi sebebiyle yaşanan
seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte Odamızda yer alan vize ofisi
de yeniden faaliyete başlayacak.
Geçtiğimiz günlerde önceki vize
acentesinin anlaşmasının bitmesiyle birlikte yeni vize acentesi ile
anlaşma sağladık.
Yine üyelerimiz için 20’den fazla
online eğitim vermeyi planladık.
Yüz yüze yapamadığımız eğitimlerimize dijital ortamda devam
edeceğiz. 2020 yılında başarıyla
yönettiğimiz sertifikalı zorunlu
hijyen eğitimlerini ve sorumlu
emlak danışmanlığı sınavlarını
2021 yılında da sürdüreceğiz.
Yıl sonuna kadar eğer pandemi
şartları iyileşirse Marmaris Çam
Balı Şenliği’ni de gerçekleştirmek
planlarımız arasında. Bunun
için virüs tedbirlerinin ortadan
kalkmasını bekleyeceğiz. Bütün
bu çalışmalar için alt yapılarımız
hazır. MTO olarak üyelerimizin her
zaman yanındayız. 2021 yılındın
sağlıklı, başarılı ve bol kazançlı bir
yıl olmasını diliyor, bu vesileyle
yönetim kurulumuz adına tüm
halkımızın ve üyelerimizin yeni
yılını kutluyorum.
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GÜVENLİ TEDARİK ZİNCİRİ ÜYELERİMİZİN HİZMETİNDE
Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve
Halk Bankası arasında tedarikçi
ve alıcıların buluştuğu Güvenli
Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi imzalandı. İşletmelerin ticari
faaliyetlerini güvence altına alan
sistem ile birlikte, pandemi döneminde yaşanan kaybın telafisi için
çeşitli kolaylıklar hayata geçiriliyor.
TOBB ve Halk Bankası arasında
yapılan protokol sonucu tedarikçi
ve alıcıların buluştuğu Güvenli
Tedarik Zinciri Finansmanı projesi
protokolü Marmaris Ticaret Odası
(MTO) Yönetim Kurulu Başkanı
S. Mutlu Ayhan ile Halk Bankası
Marmaris Şubesi Müdürü Şenay
Erden, Halk Bankası Sahil Şube
Müdürü Özge Apaydın arasında
imzalandı. 2021 turizm sezonu
gelmeden önce hazırlıklara başlamak isteyen Marmarisli işletmecilerin ticari faaliyetlerinde büyük
kolaylık sağlaması hedeflenen
proje ile ekonominin nefes alması
bekleniyor.
Pandeminin başından bu yanan
pek çok banka ile yapılan kredi
öteleme ve taksitlendirme seçe-
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neklerine ilave olarak hazırlanan
bu finansman projesi ile yeni
mal alımları ve ödemelerde de
eşit taksit ve esnek vade sistemi
hayata geçirilecek. 2021 yılı için
hazırlıklarına başlamak üzere olan
işletmeciler ise Halk Bankası ile
imzalanan protokol ile birlikte Paraf KOBİ Kredi Kartı aracılığıyla 18
aya varan vadelerle ürün satın alabilecek. Ayrıca projeden yararlanan işletmeciler Paraf KOBİ Kredi
Kartı ile ticaretlerini çek ve senede
gerek duymadan, düşük maliyetle
ve güvenle yapabilecek. Sistemde
alıcılara Paraf KOBİ Kredi Kartı kullanarak yapacakları alımlarda 540
güne kadar esnek vade ve uygun
finansal avantajlar sunuluyor. Satıcılar ise özel oranlarla ertesi gün
ya da banka garantisi ile blokeli
veya taksit vadelerinde tahsilatlarını gerçekleştirme imkânına sahip
oluyor.
Protokolün imzalanmasının
ardından konuşan MTO Başkanı
Mutlu Ayhan, "2020 yılı tüccarlarımız için oldukça sıkıntılı geçti.
Pandemi pek çok işletmecimizin

ticari kayıp yaşamasına yol açtı.
Paraf KOBİ Kredi Kartı sayesinde
ödemelerinde, mal alımlarında ve
tahsilat yapmada sıkıntı yaşayan
üyelerimizin cebini rahatlatacak.
Birlik Başkanımız Sayın M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun girişimleriyle
neticelendirdiğimiz projeden 365
oda ve borsa bünyesinde yer alan
1,5 milyonu aşkın işletmeci faydalanacak. Odamız üyesi işletmelerimizin hizmetine sunduğumuz bu
proje ile Marmaris'in neredeyse
yüzde 95'inin geçimini sağladığı
turizm sektörünü ayakta tutmaya
çalışacağız. Şu anda tüccarımız
ekonomik sıkıntıda ama ticaret
devam etmek zorunda. Biz de
Oda olarak, ticari faaliyetin devam
etmesi ve güvenle yapılabilmesi
için protokolümüzü imzaladık.
Birliğimizin logosunun yer alacağı
Paraf KOBİ Kredi Kartı ile hem alıcı
hem de satıcı arasında ödeme
sıkıntısı yaşanmadan Odamız üyeleri ticaret yapabilecek" şeklinde
konuştu.

MTO YİYECEK İÇECEK MESLEK KOMİTESİNDEN ÇAĞRI
Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz
Mart ayında kapatılan, salgınla mücadelede alınan tedbirler doğrultusuna
ara ara hizmete açılan ya da sadece
gel-al ve paket servis yapılmasına izin
verilen yiyecek içecek sektörü temsilcilerinden oluşan Marmaris Ticaret
Odası (MTO) 9. Meslek Komitesi
temsilcilerinden mesaj var; “Sektörün
ayakta kalabilmesi için yeni düzenlemeler acilen yapılmalı”
Marmaris Ticaret Odası bünyesinde
faaliyet gösteren yiyecek içecek
sektörü temsilcilerinden oluşan 9.
Meslek komitesi temsilcileri, geçtiğimiz gün biraraya gelerek sektörün
genel durumunu değerlendirdi. 9.
Meslek Komitesi Başkanı Mustafa
Öktem, MTO Yönetim Kurulu Başkanı
ve 9. Meslek Komitesi Üyesi S. Mutlu
Ayhan, komite üyeleri Abdullah Paksoy, Gülce Civelek ve Genel Sekreter
Taşkın Baykara’nın yer aldığı toplantıda, pandemi döneminde uzun süre
kapalı kalan ya da sadece gel-al ve
paket servise izin verilen sektörün,
kısa süre sonra ayakta duramayacak
hale geleceğini belirtti. Sektöre bağlı
pek çok tedarikçi firmanın da aynı
şekilde bu kısıtlamalar ve yasaklar
sebebiyle mağduriyet yaşadığının
altını çizen komite temsilcileri, bugüne kadar alınan önlemlerin yeterli
olmadığını, ek yardımların bir an
önce devreye sokulmasının oldukça
önemli olduğunu vurguladı.

KAYBIN TELAFİSİ UZUN VADEDE
GERÇEKLEŞEBİLİR

Bugüne kadar hayata geçirilen kredi
paketleri, kısa çalışma ödeneği, gelir
kaybı ve kira desteği gibi tedbirlerin
yetersiz olduğunu dile getiren komite temsilcileri, yaşanan istihdam
kaybına ve finansal zarara dikkatleri
çekti. Geçtiğimiz yıl mart ayında
başlayan kapatma kararının, 2020
yaz sezonu başında kaldırılması ile

bir parça nefes aldıklarını ifade eden
sektör meslek komitesi temsilcileri,
beklenenden erken sonlanan turizm
sezonu sebebiyle yaşanan ekonomik
kaybın ne yazık ki telafi edilemediğini
belirtti. İyi bir personelin sektör için
oldukça önemli olduğunu söyleyen
temsilciler, verilen kısa çalışma ödeneğinin ne yazık ki yeterli olmadığını
ve personelin asgari düzeyde yaşamını sürdüremediğini, bu da farklı
sektörlerde iş arayışlarına sebep olduğunu ifade etti. Bu nedenle en kısa
sürede belirlenen çözüm önerilerinin
hayata geçirilmesinin sektörün ayakta kalabilmesi için hayati bir öneme
sahip olduğunu ekledi.

BORÇLAR SİLİNMELİ, DESTEKLER
ARTIRILMALI

9. meslek komitesinin sektörün
diğer temsilcileri ve işletme sahipleri
ile yaptığı görüşmeler neticesinde
aldığı notlar arasında; özellikle kapalı
kalınan süre boyunca işletmelerin
BAĞKUR VE SGK ödemelerinin, ecrimisil, stopaj ve işgaliye bedellerinin,
elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vb. faturalar üzerindeki vergilerin
2021 ilk 6 ayı için alınmaması, kapalı
olan veya paket servise geçen işletmeler için 2020 yılında Belediyeler
tarafından alınan eğlence vergisi ve
katı atık bedellerinin 2021 yılını da
kapsaması ve 2020 yılında ödenen
TAPDK harcının 2021 yılında da
geçerli olması ilk sıralarda yer alıyor.
İşletmelerin üstünde bulunan finansal borç yükünün hafifletilmesi için
alınan bu tedbir önerilerine ek olarak
ise; kapalı olan işletmelere bir önceki
yıl beyan ettikleri ciro üzerinden hibe
veya kredi puanlarına bakılmaksızın
faizsiz kredi desteği verilmesi, kapalı
işletmeler için yıllık kira beyannamesi
üzerinden kira desteği verilmesi, kapalı işletmelere KGF ve diğer krediler
için kapalı kaldıkları süre boyunca fa-

izsiz öteleme imkanı getirilmesi, kira
ve gelir kaybı desteğinin tüzel kişilere
de sağlanması talep edilen diğer
destekler arasında sıralanıyor Ayrıca,
2020 yılında tamamen kapalı olan
bar, pub, disko faaliyetlerini yürüten
işletmelerden ödemesi zorunlu 2021
yılı Oda aidatlarının alınmaması da
finansal taleplerin içinde bulunuyor.
Bu yardımların sektörün ekonomik
dar boğazdan çıkmasına bir nebze
de olsa yardımcı olması bekleniyor.

MEKANLAR AÇILSIN, HES KODU
İLE MÜŞTERİ ALINSIN

Pandemi sonrası Sağlık Bakanlığı
tarafından oluşturulan “Hayat Eve
Sığar” uygulamasına bağlı olarak hayata geçirilen HES Kodu’nun özellikle
ulaşım ve konaklama sektöründe
sıklıkla uygulanmaya başlamasını örnek gösteren komite temsilcileri, aynı
uygulamanın yeme içme ve eğlence
mekanlarında da kullanılabileceğini
belirtti. Özellikle sektörün faaliyete
bir an önce başlamasının gerekliliğinin altını çizen temsilciler; devlet
ve sağlık kuruluşları tarafından
uygun görülecek koşulları oluşturan
mekanların HES kodu ile oturma
düzeninde müşteri kabul edilmesini
sağlayacak düzenlemelerin hayata
geçirilmesini talep ediyor. Ayrıca,
komite temsilcileri 2021 turizm
sezonu için hazırlıklara başlayan
tüm işletmelerin, eğlence mekanları da dahil olmak üzere saat ve
hijyen kurallarına uygun açılmasını
sağlayacak düzenlemelerin bir an
önce yapılması, kapalı işletmelerde,
yetişmiş iş gücünün kaybedilmemesi
amacıyla belli bir sürenin üzerinde
çalışmış olan personellere asgari
ücret oranında kısa çalışma ödeneği
verilmesinin de personel istihdamına
büyük fayda sağlayacağı yönünde
ortak görüş bildiriyor.
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VİZE BAŞVURULARI
MTO’DA DEVAM EDECEK
2014 yılından bu yana Marmaris
Ticaret Odası hizmet binasında
yer alan Yunanistan vize başvuru
ofisi, pandemi sebebiyle getirilen
seyahat kısıtlamasından dolayı ara
verdiği faaliyetine tekrar başlıyor.
Daha önce VFS Global firması
tarafından yürütülen başvuru
işlemleri, sözleşmenin bitmesinin
ardından yeni dönemde Kosmos
firması tarafından yapılacak.
Koronavirüs salgını sebebiyle getirilen seyahat kısıtlaması sonucu
vize başvurularına olan talebin
azalması ile VFS Global firmasına
ait vize ofisi faaliyetine bir süre ara
vermişti. Bu süreçte Yunanistan
Konsolosluğu ile sözleşmesi biten
firmanın yerine Kosmos Vize Hizmetleri ile anlaşmaya varıldı. MTO
Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu
Ayhan’la bir araya gelen firmanın
kurucu ortağı Yorgo Papalyaris
ve Genel Müdürü Fatma Baysan,
önümüzdeki dönemde de vize
başvuru ofisi olarak MTO bünyesinde hizmet verilmesi konusunda

anlaşmaya vardı.
Konu ile ilgili açıklama yapan MTO
Başkanı S. Mutlu Ayhan; “Odamız
ve Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosluğu arasında imzalanan
protokol neticesinde 2014 yılı
itibariyle vize almak için İzmir’e
gitme zorunluluğu ortadan kalktı.
Vize başvurularında yolda bir gün
harcanıyordu, bu önlendi, zaman
ve paradan tasarruf ediliyor. Çevre il ve ilçelerden birçok kişi İzmir
yerine Marmaris’e geliyor. Oda-

mızın Marmaris’e ve üyelerine bir
katkısı söz konusu. Bu yüzden de
firmadan herhangi bir kira bedeli
almıyoruz. Bu işlemler için bir odayı tahsis ettik. Pandemi sebebiyle
getirilen seyahat kısıtlamasından
dolayı şu anda sadece ticari vize
başvuruları kabul ediliyor, Nisan
ayı itibariyle seyahat yasaklarının
esnetilmesini ve turistik vize başvurularının da kabul edileceğini
ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

ŞEKERBANK İLE DÜŞÜK FAİZLİ VE AVANTAJLI KREDİ PROTOKOLÜ
MTO ve Şekerbank arasında geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeler
sonucu düşük faizi ve anatajlı kredi kullanımı için Ticari Kredi Protokolü
imzalandı. MTO üyelerine sunulan bu avantajlıkredi %1,77’den baslayan
faiz oraniyla, 2021 Ekim ayina kadar ödemesiz dönem seçeneği ve 36
aya varan vade imkanı ile, dosya masrafsiz ve ilk 6 ay EFT, Havale ve
hesap isletim ücreti uygulanmaması gibi seçenekler içeriyor.
MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan ve Şekerbank Marmaris
Şube Müdürü Mehmet Efe arasında imzalanan protokolden MTO üyeleri
faydalanabilecek. İmza törenine katılan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Dervis, Yönetim Kurulu Üyeleri Enis Bilgiç, Görkem İnal,
Mustafa Kodaman ve Onur Tokmak, Genel Sekreter Taşkın Baykara tüm
üyelere hayırlı olmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
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İLÇE JANDARMA
KOMUTANINI
ZİYARET ETTİK
Marmaris İlçe Jandarma Komutanı
Jn. Bnb. Murat Çam’ı makamında
ziyaret ettik.
Meclis Başkanı Nurgül Candan,
Yönetim Kurulu Başkasnı S. Mutlu
Ayhan, Yönetim Kurulu Üyesi Enis
Bilgiç ve Genel Sekreter Taşkın
Baykara 20 Ocak 2021 tarihinde
Marmaris İlçe Jandarma Komutanı
Jn. Bnb. Murat Çam’ı ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Marmaris’te
yaşanan pandemi dönemi ve Marmaris turizmi hakkında fikir alış
verişi yapıldı. Başkan Ayhan, Oda
çalışmalarından ve gelecek dönem
projelerinden bahsederken, karşılıklı iş birliğinin önemine dikkat
çekti.

İLLER VE DESTİNASYONLAR TANITIM TOPLANTISI
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S.
Mutlu Ayhan, Muğla Valisi Orhan
Tavlı'nın ev sahipliğinde, Türkiye
Turizm Tanıtım ve Geliştirme
Ajansı tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür
Merkezi’nde düzenlenen “İller
ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" toplantısına katıldı. Muğla
ili odaları ve borsa başkanları,
özel sektör temsilcileri ve turizm
sektörü ilgili kurumlarının da yer
aldığı toplantıda, Muğla ili turizm
destinasyonlarının geleceği istişa-

re edildi. Tanıtım çalışmaları için
yapılabilecek projelerin masaya
yatırıldığı toplantıda, ilçelerin farklı
dinamiklere sahip olduğu da ele
alındı.
Toplantıda konuşan TGA Genel
Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen,
Türkiye’nin turizm potansiyelinin
yüzde 89’undan Marmara ve
Akdeniz bölgesinin pay aldığını
söylerken, amaçlarının Türkiye’nin
her noktasındaki kültür ve turizm
envanterini ortaya çıkararak tanıtım yapmak olduğuna değindi.

Turizm sektörünün pandemi çok
yara aldığına değinen Ertan Türkmen, Türkiye’nin turist sayısı ve
turizm geliri anlamında rakipleri
İtalya, İspanya ve Yunanistan’a
göre daha az etkilendiğini belirtti.
Türkmen, “Diğer ülkelerde turizm
geliri ve turist sayısında yüzde 80’e
varan düşüş varken, Türkiye’de
en son baktığımızda yurt dışından
gelen turist sayısı 12.7 milyon
olarak oluşmuş durumda, bu da
bir önceki yıla göre yüzde 70’lere
tekâbül ediyor. Gelirlerimiz de
son rakamlar çıkmadı ama yüzde
66 oranında düştüğünü düşünüyoruz. Diğer ülkelerde yüzde
80’lere varan düşüşler söz konusu.
Diğer ülkeler güvenli turizm sertifikasıyla ilgili bizden bilgi almaya
çalışıyorlar. Güvenli turizm sertifikası standardını geliştirmemiz ve
bütün dünyaya Türkiye’de nasıl
rahat tatil yapıldığının altını çizmemiz gerekiyor. Güvenli turizm
sertifikasından sonra bu sayıları
sağladık” dedi.
Yapılan bilgilendirmenin ardından
TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan
Türkmen ve uzmanlar kamu-sivil
toplum kuruluşları temsilcilerin
sorularını cevaplayarak toplantıyı
tamamladı.
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MARMARİS TİCARET ODASI

SEKTÖRLERİN
SORUNLARINI TESPİT ETTİ
Dünya genelinde 200’den fazla ülkede görülen ve 200 milyonu aşan vaka
sayısı ile koronavirüs pandemisi, Marmaris’teki işletmeleri de büyük ölçüde
etkiledi. Bilim Kurulu’nun önerisiyle İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı
tarafından alınan zorunlu tedbirler ve kısıtlamalar kapsamında pek çok
işletme faaliyetine ara verirken, bazıları da neredeyse 1 yıldır işletmesini
kapalı tutmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Marmaris
Ticaret Odası (MTO) Meslek Komiteleri olağan toplantısı neticesinde tüm
sektörlerin pandemi sürecinde yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri rapor
haline getirilerek ilgili bakanlıklara iletilmek üzere TOBB’a gönderildi.
Geçtiğimiz Mart ayından bu yana
alınan tedbirler nedeniyle pek çok
işletmenin mağdur olması ve 2020
turizm sezonunun beklenenden
kısa sürmesi Marmaris’te bulunan
işletmecilere büyük darbe vurdu.
Gelirinin neredeyse tamamı
turizm sektörüne bağlı olan Marmaris’te bulunan işletmecilerin
seslerini duyurabilmek için Muğla
Milletvekillerine, TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na sürekli
olarak çözüm önerileri ve talepler
listesi sunan MTO, 2021 turizm
sezonu için de başarılı bir ivme
yakalayabilmek adına girişimlerini
hızlandırdı. Oda organı 13 meslek
komitesi toplantılarını gerçekleştirerek sorunları ve beklentileri
tespit etti. MTO Yönetim Kurulu
Başkanı S. Mutlu Ayhan daha önce
iletilen taleplerden bir kısmına
olumlu sonuç aldıklarını belirterek
meslek komitelerinden gelen
sorun ve taleplerin, TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu vasıtasıyla ilgili Bakanlıklara bir kez daha iletileceğini
ve takipçisi olacaklarını belirtti.
ZİNCİR MAĞAZALARA
KISITLAMA GELMELİ
Toptan ve perakende satış yapan
ve pek çok işletmenin yer aldığı
hediyelik eşya, züccaciye, tekstil,
elektronik cihazlar, bakkal, kuruyemiş, kasap, şarküteri, tekel
bayi, fırın, kırtasiye gibi küçük
esnafın ağırlıklı olduğu iş kollarının
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satış yaptığı kalemlerin, zincir
mağazalarda da yer almasının
küçük esnafın hayatta kalmasını
zorlaştırdığı ifade edildi. Komitelerin ortak talepleri, özellikle zincir
mağazalarda temel gıda ve içecek
malzemelerinin yanı sıra diğer ihtiyaç ürünlerinin yer almaması ve
tüketicinin bunu yerel işletmelerden karşılamaya teşvik edilmesi.
Özellikle pandemi döneminde
satışları oldukça düşen bu işletmeler, kredi, kira ve fatura gibi geri
ödemelerde zorlandıklarını ve işletmesini kapamakla karşı karşıya
kalan işletmecilerin bulunduğuna
dikkat çekiyor. İnternet satışları ile
rekabet yarışında hız kazanmak isteyen bu işletmeler, kargo ücretlerinin yüksek olduğunu ve mevcut
gelirlerin maliyetleri karşılamaya
yetmediğini ekliyor. Sigortacılık
sektöründe de benzer sorunlar olduğunu söyleyen meslek komitesi
üyeleri, zincir mağazalarda sigorta
satışının önüne geçilmesi ve

uzaktan çalışma
imkânı sağlanan sigorta sektörü için sanal
saldırı riskleri göz önünde
tutarak sigorta firmalarına IP
korunması sağlanmasına ihtiyaç
duyulduğunu ekliyor.
KONUT KREDİLERİNDE İNDİRİM
YAPILMALI
Özellikle pandemi döneminde
alım gücünün oldukça düşmesi ve
kredilerdeki artış sebebiyle inşaat
sektörü de zor günler geçiriyor. Bu
dönemde konut kredisi faizlerinde
indirim yapılması sektörün tekrar
ayağa kaldırılması konusunda büyük önem taşıyor. Özellikle kurda
yaşanan artış sebebiyle maliyetlerin oldukça arttığını söyleyen
komite üyeleri, sektörün uzun
vadeli ödemelerde zarara uğradığını belirtiyor. İnşaat sektöründe
yetişmiş elemanın önemine dikkat
çeken komite üyeleri, inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların
maaşları ödemekte zorlandığını ve
bu nedenle kalifiye elemanı istihdam edemediğini belirtiyor.
MTV’DE DE ERTELEMEYE İHTİYAÇ
VAR
Pandeminin ilk günlerinden bu
yana KDV indirimi uygulaması
ile birlikte işletmelere kolaylık
sağlanmasının ardından özellikle
taşımacılık sektöründe faaliyet
gösteren işletmelerden MTV’de de

indirim ya da öteleme
yapılması talebi
geldiği ifade ediliyor. Taşımacılık
sektörünün
en önemli
ödeme yükümlülüklerinden
biri olan
motorlu
taşıtlar
vergisi
bandrolü
(MTV)
ödemelerinin özellikle yolcu
sayısında
yaşanan düşüş nedeniyle
ötelenmesi
gerektiği belirtiliyor. Sokağa çıkma
yasakları ve evden
çalışma gibi tedbir uygulamaları neticesinde çok sayıda
aracın çalışamadığını ve sektörün
büyük ölçüde daraldığını söyleyen
meslek komitesi üyeleri bu nedenle MTV’de ötelemenin aciliyetine
dikkat çekiyor. Taşımacılık sektörü
için de düşük faizli kredi ve akaryakıtta vergi indiriminin sektörün
ayakta kalması için şart olduğunu
belirten üyeler destek bekliyor.
DENİZCİLERE MAAŞ DESTEĞİ
Pandemi döneminde tedbirleri
uygulamanın daha kolay olacağı
düşüncesiyle tekne turizmine ilgi
artmış olsa da turizm sezonuna
bağlı olarak yat seferleri ve günlük
tekne turları da erken sonlanmak
zorunda kaldı. Ancak teknelerin
bakımı, telsiz ruhsat harcı ve liman

zümlenmesini beklediklerini ifade
ediyor.

ücreti gibi giderlerin devam etmesi
sebebiyle işletmeciler yardım
taleplerini duyurmak istiyor. KDV
oranını bu sektör için düşürülmemiş olmasının da denizcilerin
sırtındaki yükü daha da ağırlaştırdığını söyleyen komite üyeleri,
maaş desteğine ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Teknelerin bakımı
ve güvenliği nedeniyle kısa çalışma
ödeneğinden faydalanamayan
işletme sahipleri, bu nedenle ödemelerde büyük sıkıntı yaşadıklarını
dile getiriyor.
HES KODU İLE MEKANLAR
AÇILSIN
Faaliyetine ara vermek zorunda
kalan işletmelerin başında gelen
yiyecek-içecek sektörü, faizsiz kredi, halihazırdaki kredilerin faizsiz
ötelenmesi, elektrik, su gibi sarf
giderlerin kapalı olan işletmeler
için 2021 yılının ilk 6 ayında fatura
edilmemesi, işletmelerin HES kodu
uygulaması ile yeniden açılması,
TAPDK ruhsatlarının 2021 yılı için
ücretsiz uzatılması işletmelerin
başta gelen talepleri arasında yer
alıyor. Uzun süredir paket servis
ve al götür ile hizmet verebilen
sektörün giderek daralmasının
beraberinde daha ciddi sorunları
ortaya çıkaracağının da altını çizen
meslek komitesi üyesi firmalar,
taleplerinin en kısa sürede çö-

SEYAHAT ACENTALARI DESTEK
BEKLİYOR
Pandemi nedeniyle sektörün %85
oranında küçüldüğünü belirten komite üyeleri şu ana kadar gereken
desteği alamadıklarını belirtiyor.
KGF destekli yeni bir kredi paketi
beklentilerini dile getiren üyeler,
kredi değerlendirme şartlarının
hafifletilmesi gerektiği konusunda
hemfikir. Gelir kaybı ve kira desteğinden de sektörün faydalanamadığı ve Nace kodu kısıtlamasının
kaldırılarak tüzel kişi firmaların da
bu destekten faydalanması gerektiğini söyleyen meslek komitesi
üyeleri 2021 yılı boyunca seyahat
acentalarından stopaj vergisi
alınmaması ve KDV oranının diğer
sektörlerde olduğu gibi %1’e düşürülmesini talep ediyor.
REZERVASYONLARDA AŞI
DURUMU SORGULANIYOR
Ayrıca 2021 turizm sezonu için de
sıkı bir iletişim çalışması yürüttüklerini belirten Başkan Ayhan, yurt
dışı acente ve hava yolu firmaları
ile görüşmeler yaparak rezervasyon ve koltuk sayısını artırmak için
Marmaris’in tanıtım çalışmalarına
hız kazandırdıklarını ekledi. Başkan
Ayhan; “Marmaris destinasyonun
en iyi şekilde tanıtımını yapmak ve
2021 yılında geçtiğimiz yılın telafi
şansını yakalayabilmek adına sıkı
bir tanıtım kampanyası hazırlıyoruz. İngiltere pazarında yapılacak
bu kampanya ile birlikte hedefimiz
uçuş ve rezervasyonlarını artırarak
Marmarisli işletmecimizin bu yaz
yüzünü güldürmek. Özellikle aşı
konusunda da talebimizi ilettik.
Turizm sektöründe çalışan personelin öncelikli olarak aşılanması
oldukça önemli. Tatil rezervasyonu
yapan turistlerin gidecekleri tesis
çalışanlarının aşı durumunu sorguladığı yönünde bilgiler ulaşıyor
üyelerimiz tarafından. Bu nedenle
yaz sezonu gelmeden turizm bölgeleri mutlaka aşılanmalı. Bu konuda talebimizi TOBB Başkanımız
Sayın Hisarcıklıoğlu’na ilettik. Kendisi de bu sürecin takipçisi. Umarın
en kısa sürede olumlu sonuç alırız”
şeklinde konuştu.

www.mto.org.tr

29

MTO’DAN ÖĞRENCİLERE
81 ADET TABLET DESTEĞİ
Geçtiğimiz yıldan bu yana
pandemi nedeniyle yüz yüze
eğitim yapamayan Marmaris’te
eğitim gören öğrencilere bir
destek de Marmaris Ticaret
Odası’ndan (MTO) geldi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
ve MTO iş birliğinde temin edilen
81 adet klavyeli tablet, ihtiyaç
sahibi öğrencilere dağıtılmak
üzere Marmaris İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’ne teslim edildi.
2020 yılı mart ayında ülkemizde de
koronavirüs vakası görülmesiyle birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti.
Virüsün 2020-2021 eğitim öğretim
yılında da varlığını sürdürmesi sebebiyle yüz binlerce öğrenci online
eğitime devam etmek zorunda
kaldı. Sene başında MTO’nun girişimleriyle TOBB tarafından yapılan
çalışmalar neticesinde hayata
geçirilen “TOBB Küçük Parmaklar”
projesi çerçevesinde ihtiyaç sahibi
öğrencilere tablet dağıtılmasına karar verildi. Geçtiğimiz gün Marmaris
Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un
da katılımıyla Marmaris İlçe Milli
Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan
ve MTO Yönetim Kurulu Başkanı S.
Mutlu Ayhan arasında imzalanan
protokolle 81 adet klavyeli tablet
ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye
edilmek üzere teslim edildi. MTO
Meclis Başkanı Nurgül Candan,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ömer Erden, Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Tekin ve Milli Eğitim Müdürlüğü şube yetkililerinin de yer aldığı
teslim töreniyle ilgili olarak Başkan
Ayhan;” TOBB Başkanımız Sayın
Rifat Hisarcıklıoğlu ve bizlerin en
çok önem verdiği konuların başında
eğitim geliyor. Her eğitim öğretim
yılı öncesinde 600 civarında öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımı
yapıyorduk. Ancak pandemi bu sene
pek çok şeyi değiştirdi. Çocuklarımız
uzun bir süredir uzaktan eğitim
almak durumundalar. Hazırlıksız
yakalanılan bu süreç nedeniyle bazı
öğrencilerimizin gerekli eğitime
ulaşamadıklarına şahit olduk. Bizler
de imkanlarımız dahilinde, TOBB’un
da desteğiyle bütçesi TOBB ve Oda-
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mız tarafından karşılanan 81 adet
klavyeli tablet temin ettik. Sayın
Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim
Müdürümüzün de desteğiyle ihtiyaç
sahibi öğrencilere en kısa sürede
tabletleri ulaştıracağız. Milli Eğitim
Bakanlığımızın hayata geçirdiği EBA
Uzaktan Eğitim Programı ile ilçemizdeki hiçbir çocuğun eğitimden
mahrum kalmaması için MTO olarak
elimizden gelen her şeyi yapmaya
çalışıyoruz. Vermiş olduğu destekten dolayı TOBB Başkanınız Sayın
Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve tüm üyelerimize öğrencilerimiz adına teşekkür
ederim” şeklinde konuştu.
EĞİTİME DESTEĞİMİZ TAM
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket
Aksoy, tabletleri teslim alırken
yaptığı açıklamada şu konulara
değindi; “Bütün dünyada olduğu
gibi ülkemizde de virüs gerek sağlık
gerekse sosyal ekonomik hayatta
büyük kayıp yarattı ve yaratmaya
da devam ediyor. Bilindiği gibi ülkemizde de Sağlık Bakanlığı ve bilim
insanları pandemiye karşı başarılı
bir mücadele vermekte. Elbette ki
pandemiden en çok etkilenen kişilerin başında gençlerimiz ve öğrenciler gelmektedir. Pandemi sebebiyle
alınan tedbirler çerçevesinde okullar
tatil edilmiş, çocuklarımız okula
gidememiştir. Ancak tüm dünyaya
örnek olacak şekilde geliştirdiğimiz
online eğitim modelleriyle çocukların eğitimleri konusunda gereğini
sağlamaya çalıştık. Bu konuda gerek
eğitim alanında gerekse bilgisayar
donanım ve yazılımındaki çalışmalar
başarıda büyük rol oynamıştır.
Bunun için internet alt yapısı ve

internet ulaşımı olmayan çocuklar
için okullarımızda “EBA Destek”
merkezleri tesis ettik ve bilgisayarı
olmayan çocuklarımıza da devlet,
meslek kuruluşları, sivil toplum
kuruluşları ile iş birliğinde temin
ettik. Bu çerçevede TOBB ile MTO
tarafından bu kampanyaya yapılan
81 tablet ile sağladıkları katkı büyük
önem taşımaktadır. Bu bağış 81 bilgisayar temin edilmesinin yanında
aynı zamanda toplumsal birliğin ve
dayanışmanın iyi bir örnek olması
açısından önemlidir. Bu vesileyle
TOBB Başkanımıza, MTO Başkanı
Mutlu Ayhan’a, Yönetim Kurulu’na
ve tüm MTO üyelerine milli eğitim
camiamız adına sonsuz teşekkür
ederim”.
81 YÜREĞE DAHA SU SERPİYORUZ
Marmaris İlçe Milli Eğitim Bakanı
Züleyha Aldoğan ise tabletleri teslim
alırken düşüncelerini aktardı ve
şunları ekledi; “Covid-19 salgınına
bağlı olarak, uzaktan erişim yoluyla
eğitime devam ettiğimiz bu sürecin
başından beri, öncelikle Bakanlığımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve
Hayırseverlerimiz tarafından, tablet
ihtiyacı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak milletçe birlik ve
beraberliğin, dayanışmanın en güzel
örneğini, bir kez daha göstermiş
olduk. Şu anda öğrencilerimiz adına
büyük heyecan duyuyorum. Bugün
81 evimizde, 81 yüreğin heyecanına,
mutluluğuna vesile olan, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine, Marmaris Ticaret Odasına öğrencilerimiz
adına şükranlarımı sunuyorum”
şeklinde konuştu.

Amos Antik Kenti’nde Basın Mensuplarını Ağırladık
Marmaris Ticaret Odası ve Marmaris Belediyesi sponsorluğunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ)
Arkeoloji Bölümü tarafından yürütülen Amos Antik
Kenti kazı alanını ziyaret ettik. T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından bu yıl kazı onayı verilen Amos
Antik Kenti’nde yapılan kazı çalışmaları hızla devam
ediyor. Marmaris Müze Müdürlüğü iş birliğinde
gerçekleştirilen Amos Antik Kenti'ndeki çalışmalar
sonucu Athena Tapınağı gün yüzüne çıkmaya başladı.
Ortaya çıkan bulgular kentin kuruluş tarihinin bilinenden daha eskiye dayandığına işaret ediyor.
Kazı alanını ziyaret eden Yönetim Kurulu Başkanımız
S. Mutlu Ayhan, “73 yıl sonra Amos Antik Kenti'nde

kazı çalışması başladı. Amacımız kültürel mirasımıza
sahip çıkmak. Uzun zamandır MTO olarak Amos Kenti
projesini destekliyoruz. Daha önce yapılan yüzey
araştırma ve çevre düzenleme çalışmalarının devamı
olarak, Bakanlığımızın desteğiyle kazı çalışmalarına
da başladık. Amos, Marmaris turizmi için büyük bir
değer. MTO olarak projenin devamı ve kazının ilerletilmesi için destek vermeye devam edeceğiz" şeklinde
konuştu. Başkan Ayhan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Erden ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa
Kodaman’ın da yer aldığı Amos Antik Kenti ziyareti
sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.
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MTO’DA ONLINE EĞİTİM TAKVİMİ BAŞLIYOR
Koronavirüs sebebiyle yaklaşık 1 yıldır ara verilen yüz yüze eğitimlerin yerini online eğitimlerin
almasıyla birlikte Marmaris Ticaret Odası, 2021 yılı eğitim takvimini oluşturarak yıl içinde
verilecek eğitimlerle yaklaşan turizm sezonuna hazırlık yapılması için kolları sıvadı.

Geçtiğimiz yıl ilk vakanın görülmesiyle birlikte pek çok sektörü
sekteye uğratan pandemi, yüz
yüze eğitime de uzun bir ara verilmesine sebep oldu. 2020 yılında
online eğitimleri programına alan
MTO, bu yıl için hem eğitim sayısını
hem de çeşitliliğini artıracak yeni
programlar hazırladı. Üyelerinden
gelen talepler doğrultusunda hazırlanan eğitim
takviminde pek çok eğitim
yer alıyor. Sorumlu Emlak
Danışmanlığı Eğitimi, İşletmeler için Sosyal Medya
Yönetimi Eğitimi, Covid-19
Zorunlu Hijyen Eğitimi,
LPG Dolum ve Boşaltım
Personeli Eğitimi, Ön Büro
ve yiyecek-İçecek Servis
elemanı Eğitimi ilk belirlenen eğitimler arasında
yer alıyor. Eğitimlere kayıt
yaptırmak için telefonun
yanı sıra web sitesinden de
başvuru yapılabiliyor.
EMLAK DANIŞMANLIĞINI
YETKİLİ KİŞİLER YAPACAK
2018 yılında emlak danışmanlık firmaları yetkili
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ve çalışanlarına mesleki yeterlilik
belgesinin zorunlu hale gelmesi ile
emlakçılık sektörü güvence altına
alındı. Son 2 yıldır MTO tarafından 4 defa düzenlenen Sorumlu
Emlak Danışmanlığı Eğitimi, 1-5
Şubat tarihleri arasında beşinci
kez yapılıyor. Marmaris’te faaliyet
gösteren tüm emlak firmalarının

ve personelinin alması gereken bu
sertifika için MTO’ya kayıt yaptırılması yeterli.
SOSYAL MEDYAYI DAHA BİLİNÇLİ
KULLANACAĞIZ
Tedbir kuralları çerçevesinde mesafenin artırılmasına dikkat çekilen bu dönemde, özellikle
internet alışverişlerinde
hız kazandı. Sokağa çıkma yasakları sebebiyle
pek çok kişinin internet
alışverişine yönelmesiyle
birlikte işletmelerin sosyal medya kullanımında
büyük artış yaşanıyor.
MTO, üye işletmeleri
için sosyal medya
kullanımını daha aktif
hale getirerek ve püf
noktalarının öğretileceği
bir eğitim programı hazırladı. Sosyal medyanın
gücünün yadsınmaması
gerektiğini söyleyen
MTO Başkanı Mutlu
Ayhan, işletmelerin
birçoğunun internet
üzerinden satışa ağırlık
verdiğini, online yemek

siparişlerinde de sosyal
medyanın öne çıktığını
belirtiyor. Başkan Ayhan;
“Pandemi süreci bazı alışkanlıklarımızı değiştirmemize sebep oldu. İnsanlar
artık market alışverişini
bile online yapıyor. Yerel
işletmelerimizin zincir
mağazalar ile rekabet edebilmesinde sosyal medya
onların avantaj kazanmasına yardımcı olacak. Turizm
sektörü dijitale evrilmeye
çok müsait. Ancak Marmaris’te faaliyet gösteren
yerel işletmelerin kurumsal firmalar ile girdiği bu
yarışta öne geçebilmesi
için daha bilinçli tanıtım
yapmaya ihtiyacı var. 10
Şubat tarihinde gerçekleştireceğimiz eğitime bu anlamda çok
önem veriyoruz. Sosyal medyanın
püf noktalarını öğrenmek özellikle
yerel işletmelerimizin çok işine
yarayacak” şeklinde konuştu.
COVİD’E KARŞI HİJYEN EĞİTİMİ
Geçtiğimiz Haziran ayında Eczacıbaşı Akademi iş birliğinde ücretsiz
eğitimler vermeye başlayan MTO,
11 Şubat tarihinde yedinci kez
Covid-19 öncesi ve sonrasında
zorunlu hijyen tedbirleri eğitimi
veriyor. Bugüne kadar 4 binden
fazla kişinin katıldığı online eğitim
sonunda katılımcılara sertifika
veriliyor. Konaklama ve yeme-içme

personelin zorunlu tutulan
sertifikayı alması için gerekli eğitim verilecek.

sektöründe alınması zorunlu olan
bu sertifika ile pek çok iş veren ve
istihdam ettiği personeli bu eğitimden ücretsiz yararlanabiliyor.
CAN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLİ
Çok Tehlikeli İşler’ sınıfında yer alan
LPG dolum ve boşaltım personelinin iş ve can güvenliğini koruyabilmesi için gerekli ve önemli teknik
detayların anlatıldığı LPG Dolum
ve Boşaltım Personeli Eğitimi de 16
Şubat tarihinde yapılacak. 2019 yılında ilki yapılan eğitimin ardından
üye işletmelerden gelen talepler
doğrultusunda yeniden programa
alınan bu eğitimle, istihdam edilen

NİTELİKLİ PERSONEL
YETİŞTİRİLECEK
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) iş birliğinde
konaklama sektörü çalışanlarına yönelik hazırlanan
“Ön Büro Yönetimi Eğitimi”
Pandemi döneminde uygulanacak kurallara ve ilgili
bakanlıklar tarafından açıklanan hijyen politikalarına
göre hazırlandı. Öğr. Gör.
Dr. Sedat Değişgel tarafından verilecek eğitim, üye
işletmelerimizin çalışanlarının soru ve cevaplarıyla 20
Nisan tarihine kadar devam
edecek. Toplam 20 saat
sürecek eğitimin sonunda en az
%70 katılım gösteren katılımcılar,
MSKÜ tarafından verilecek sertifikayı almaya hak kazanacak. Yine
konaklama ve yeme-içme sektörü
çalışanlarına yönelik hazırlanan “Yiyecek-İçecek Servis Elemanı Eğitimi
” 10 gün boyunca toplam 20 saat
sürecek, Pandemi döneminde hayata geçirilen zorunlu uygulama ve
hijyen politikalarına göre yeniden
düzenlenen servis ve temizlik kuralları anlatılıyor. Öğr. Gör. Dr. Vedat
Göller tarafından verilecek eğitim,
üye işletmelerimizin çalışanlarının
soru ve cevaplarıyla 22 Nisan tarihine kadar devam edecek.
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MARMARİS 1923 FUTBOL TAKIMI ZİYARET ETTİ
Marmaris 1923 Futbol Takımı, Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Antrenör
Görkem Murat Dİnç ve beraberindeki yetkililer ile görüşen Ayhan, sporculara başarılar diledi.

LPG DOLUM VE BOŞALTIM EĞİTİMİ VE SINAVINI YAPTIK
Odamız üyelerinden gelen talepler doğrultusunda
düzenlediğimiz LPG Dolum ve Boşaltım Personeli
Eğitimi ve sınavı, 11 adayın katılımıyla ikinci kez 16
Şubat 2021 tarihinde hizmet binamızda yapıldı. Sınav
sonucunda başarılı olan adaylara sertifika verilecek.
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‘Çok Tehlikeli İşler’ sınıfında yer alan LPG Dolum ve
Boşaltım Personeli’nin iş ve can güvenliğini koruyabilmesi için gerekli ve önemli teknik detayların anlatıldığı eğitim, Muğla Makine Mühendisleri Odası yetkilisi
Umut Aydın tarafından verildi.

VAKIFBANK ÇIPA PROJE KREDISI
İşletmelerini büyütme, kapasite artışı, yeni yatırım ihtiyaçlarının karşılanması için
ÇIPA PROJE KREDİSİ (12 aya kadar ödemesiz dönemli 72 ay vadeli),
İşletmelerin operasyonel giderleri ve hammadde alımı , çek ödemesi v.b. ihtiyaçların karşılanması
için ÇIPA OPEX İŞLETME KREDİSİ (azami 18 ay vadeli ,ödemesiz dönem seçeneği bulunmamaktadır),
İşletmelerin yapacağı makine alımı ve faaliyetlerinde kullanmak üzere alacağı her türlü ticari araç
alımının finanse edilmesi için ÇIPA MAKİNE VE ARAÇ ALIMI KREDİSİ (12 aya kadar ödemesiz dönemli
60 ay vadeli) kullanabileceklerdir.

Kredi faiz oranı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranı +0,75 (,75) olarak belirlenecektir.
Merkez bankası faiz düşürmesi durumunda kredi faiz oranı yıllık 13,75’e kadar düşmekte fakat
Merkez Bankası faiz arttırması durumunda 17,75 üzerine çıkmayacaktır.Kredi başvurusu ve detaylı
bilgi için vakıfbank şubelerine ve aşağıda isimleri belirtilen ilgili portföylere ulaşılabilinir.
MARMARİS MERKEZ ŞUBE
Mustafa AK
0538 041 53 05
Kağan KURT
0537 548 69 57
Utku TUĞUT 0538 041 53 23

UZUNYALI ŞUBESİ
Atanur TURAN		
Aygül COŞKUN		
Yusuf Ercan BULUT

0535 647 08 35
0538 041 5311
0537 597 69 56
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VALİ TAVLI’DAN BAL EVİ ZİYARETİ
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris
Bal Evi’ne gerçekleştirdiği ziyarette
Marmaris Çam Balı’nın yöre için
büyük önem taşıdığını ve bal üretiminin artırılması için çalışmalar
yürütülmesi konusunda görüş
bildirdi.
Marmaris programı kapsamında
Marmaris Bal Evi ve Arıcılık Müzesi’ni de ziyaret eden Vali Orhan
Tavlı’ya Marmaris Kaymakamı
Ertuğ Şevket Aksoy ve Muğla Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl de
eşlik etti. Marmaris Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu

Ayhan, Meclis Başkanı Nurgül Candan, Meclis Başkan Yardımcısı ve
MTO Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim
Kurulu Üyesi Zekiye İpçi, Meclis
Üyesi ve MTO Yatırım Ortaklığı
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan
Kemal Kaya ile Genel Sekreter
Taşkın Baykara’nın ev sahipliği
yaptığı ziyaret sırasında, Başkan
Mutlu Ayhan Marmaris Çam Balı
ve arıcılık hakkında bilgiler verdi.
Arıcılık Müzesini gezen Vali Tavlı,
Marmaris Çam Balının üretim aşamaları hakkında bilgi edindi.

14. TRAVEL TURKEY İZMİR TURİZM FUARI’NA KATILDIK
Pandemi kuralları ile dijital ortama
yönelen pek çok sektör gibi fuarlar
da bu yıl sanal ortamda düzenleniyor. Turizm sektörü için oldukça
önem taşıyan 14. Travel Turkey
İzmir Turizm Fuarı, bu yıl ilk kez
dijital ortamda kapılarını açtı.
Marmaris Ticaret Odası olarak Hol
A 3-5 numaralı standımızda biz de
Marmaris'i ve İlçemizde yer alan
turizm işletmelerini tanıtmak için
yerimizi aldık. 25-27 Şubat tarihleri arasında 3 gün sürecek fuarda,
yetkili görevlimizle katılımcılara
Marmaris'i tanıttık.
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MARMARİS ÇAM BALININ
KALİTESİ ÜRETİMDE
GARANTİLENECEK
Marmaris Ticaret Odası (MTO),
Marmaris Çam Balı Coğrafi işaret
başvurularını yaygınlaştırmak ve
üreticileri bilgilendirmek amacıyla
arıcılar ile görüşmeye başladı.
Coğrafi işaret kapsamının ve
başvuru sürecinin anlatıldığı bu
görüşmeler, Marmaris köylerinde
yer alan üreticiler ve Coğrafi
İşaret denetim kurulu yetkilileri
arasında yapılıyor.
Marmaris Çam Balı Coğrafi İşareti
konusunda farkındalığı artırmak
ve üreticiyi bilgilendirme amaçlı
olarak Marmaris Ticaret Odası,
Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü
yetkililerinden oluşan ekip Marmaris köylerini dolaşarak arıcılar
ile görüşüyor. Marmaris Ticaret
Odası Görevlisi Yılmaz Yorulmaz,
Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü
Ziraat Mühendisi Fahri Atıcı,
Veteriner Hekim Özer Işıkyıldız,
Veteriner Hekim Kenan Nayır’ın
yer aldığı eğitim grubu, Bayır,
Hisarönü, Osmaniye, Turgut, Orhaniye, Çetibeli, Çamlı, Beldibi ve
Marmaris Merkez’de arıcılar ile bir
araya geldi. Coğrafi işaretin önemini, üretim esnasında yapılacak
denetimin nasıl yapılacağı ve başvuru detayları anlatıldı. Yoğun ilgi
gören toplantılarda coğrafi işaret
sis temine başvurular da alındı.
Sisteme kayıt yaptıran arıcılar,
üretim sırasında denetlenecek ve
ballarının yüksek kalitesini garantileyecek. 2021 yılı itibariyle coğrafi
işaretli çam ballarımız raflarda
yerini almış olacak.

hedefleniyor. Arıcıların yoğun ilgi
gösterdiği bu eğitimler neticesinde yaklaşık 300 civarında yerleşik
arıcının siteme kayıt yaptırması ve
coğrafi işaret koşullarına uygun,
yüksek kalitede Marmaris Çam
Balı üretimi gerçekleştirmesi
bekleniyor. Üretim aşamalarında
da denetimlerin devam edeceği
sistem sayesinde, dünyanın pek
çok yerine ihraç edilen Marmaris
Çam Balı’nın marka değerinin
artması hedefleniyor. Rekoltenin
yükselmesine ve kalitenin koruyucusu olacak coğrafi işaret sistemi
ile üreticinin de bal satışlarının
artacağı ve kalitesi belgeli ürünleri

ortaya çıkaracağı belirtiliyor.
SİSTEME KAYIT OLMAK ÜCRETSİZ
Arıcıların merakla ilgilendiği konu
ise sisteme kayıt olmanın kuralları.
Başvuru formunu doldurarak sisteme ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor.
Kayıt işlemleri Marmaris Ticaret
Odası ve Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.
Herhangi bir ücret alınmayan
işlemler sonrasında arıcı, denetim
ekibi tarafından denetlenerek
kriterlere uygun üretim yaptığını
kanıtladığı takdirde coğrafi işaret
logolu Marmaris Çam Balı’nı satışa
sunabilecek.

UYGUN KOŞULLARDA ÜRETİM
KALİTEYİ ARTIRACAK
Marmaris Çam Balı’nın coğrafi
işarette belirtilen kriterlerde
üretilmesini sağlamak ve kaliteyi
garanti altına alabilmek için
üretim yapan kişilerle yapılan
bu görüşmeler neticesinde, aynı
kalitede bal üretiminin sağlanması
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ÜYELERİMİZİN KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADIK

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması sebebiyle Odamız kadın işletmecileri ve Meclisimizin kadın üyeleri
ile bir araya geldik.
Odamız Yönetim Kurulu, kadın
işletmeci üyelerimiz Ayfer Öztüfekçi,
Canan Eraksan, Gamze Ünsal Kıvrak,
Yağmur Yazıcı ve Yonca Eroğlu ile
öğle yemeğinde buluştu. Kadınlar
Günü kutlaması sebebiyle yapılan yemekte Odamız Meclisi kadın üyeleri
de yer aldı. Marmaris işletmelerinin
ekonomik değerlendirmesi ve pandemi döneminin etkilerinin de görüşüldüğü yemek sonunda üyelerimize
Kadınlar Günü anısına Atatürk görseli
özel hazırlanmış el yapımı koleksiyon
tablosu hediye edildi.
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PANDEMI DENETIMLERI
DEVAM EDIYOR

2 Mart tarihinden itibaren normalleşmeye başlanması nile birlikte ilçemizde denetimler sıklaştırıldı. Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan da denetimlere katılarak işletmelere tedbirlere uymaya ve kuralları
uygulamaya davet etti. Başkan Ayhan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ile birlikte yaptığı denetim
ziyaretlerinde ilçemizde faaliyet gösteren işletmelerimize, turuncu olan rengimizin en kısa sürede mavi renge
dönüştürülmesi için gereken özveriyi göstereceklerine inandıklarını söyledi. Başkan Ayhan, 2021 turizm sezonu öncesinde hazırlıklarına başlayan işletmelere de düzenlemeyi pandemi kurallarına uygun şekilde yapmaları gerektiğini hatırlattı.

MTO ÜYELERİNE TEB
BAHAR KREDİSİ
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) işletmelerin yüzünü
güldürecek bahar kampanyası başlattı. Marmaris
Ticaret Odası (MTO) üyelerinin de yararlanabileceği
kampanya kapsamında, işletme sahipleri ilk 3 ay
ödemesiz ve sonrasında aylık eşit taksitlerle ödenmek
üzere maksimum 36 ay vadeli kredi kullanabilecekler.
Kampanya 1 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak.
TEB Marmaris Şubesi Müdürü Mete Tatlıtuğ, Fİşletme
Müşteri İlişkileri yöneticisi Gökhan Şulen, Marmaris
Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan'a kampanyanın detayları hakkında
bilgi verdi. Başkan Ayhan, MTO üyesi işletmelere
sağlanan kredi desteği için TEB Şube Müdürlerine
teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.
MTO üyelerinin yararlanabileceği 1 Mayıs 2021
tarihine kadar geçerli olan TEB Bahar Kredisi kampanyasında, işletmeler ilk 3 ay ödemesiz ve sonrasında
aylık eşit taksitlerle ödenmek üzere minimum 3 ay
maksimum 36 ay vadeli kredi kullanabilecek. TEB
kampanyası uyarınca işletmeler esnek veya eşit
taksitli ticari kredi kullanabilecekler ve 3 ila 24 ay için
faiz oranı %1.49, 25 ila 36 ay içinse % 1.55 olacak. 3
ay ödemesiz dönemden sonraki ayın ilk taksit tutarı,
ana para hariç, 3 aylık ödemesiz dönemin birikmiş
faiz tutarı ve BSMV dahil olarak alınacak. Kampanya

kapsamında TEB şubeleri üzerinden yapılacak olan
taksitli ticari kredi kullanımı için üst limit 500.000 TL
olacak. Kullandırılacak kredi tutarı, kredi kullanan
üyenin kredibilitesine göre değişiklik gösterebilecek.
TEB şube müdürleri, belirtilen faiz oranlarının piyasa
şartlarına göre değişiklik gösterebileceğine dikkat
çekerek, her pazartesi güncel faiz oranlarının belirleneceğini bildirdiler.
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YEME-İÇME SEKTÖRÜNDE
EKONOMİK DESTEĞE İHTİYAÇ DEVAM EDİYOR
Marmaris Ticaret Odası (MTO) Başkanı S. Mutlu Ayhan,
yeme-içme sektörü temsilcisi üyelerine yaptıkları
araştırma sonucunda ortaya çıkan ekonomik verilerin
karamsar olduğunu, toparlanmanın hızlanması için
ilave ekonomik önlem paketine ihtiyaç olduğunu söyledi.

Marmaris Ticaret Odası geçtiğimiz
hafta içerisinde Yiyecek-İçecek
sektöründe faaliyet gösteren
üyeleri ile yaptığı görüşmeler
neticesinde sektörün son durumu
hakkında bir rapor hazırlayarak
üst kuruluşu TOBB vasıtasıyla ilgili
bakanlıklara iletti. 20 Kasım 2020
itibariyle faaliyeti kısıtlanan sektör
yaklaşık 100 gün sonra kontrollü
normalleşme sürecinde müşteri
kabulüne başlamıştı. Yaklaşan turizm sezonu öncesi sektörün son
durumunu analiz eden MTO acilen
sektöre destek verilmesi gerektiği
konusunda çağrıda bulundu. Restoran, kafeterya, bar ve gece kulübü sektörü temsilcisi üyelerine
sorulan sorular neticesinde;
• İşletmelerin %71’inin herhangi
bir devlet desteğinden faydalanamadığı,
• İşletmelerin %84’ünün kredi başvurusu yaptığı ve bu işletmelerin
%70’inin kredi kullanamadığı,
• Sektördeki işletmelerin % 52’sinin vergi ve SGK borcu olduğu,
• Bu işletmelerin %67’sinin yapılandırma başvurusunda bulunmalarına rağmen %62’sinin yapılandırma borcunu ödeyemeyeceğini
düşündüğü,
• Sektörde faaliyet gösteren
işletmelerin %24’ünün %25-50,
%62’sinin ise %50-90 oranında gelir kaybı yaşadığını ve ’ünün ise hiç

faaliyet gösteremediği için 0 gelir
kaybına uğradığını belirttiği,
• Bu sektörde faaliyet gösteren
işletmelerin %86’sının kiracı konumunda olduğu,
• İşletmelerin verdiği cevaba göre;
yıllık kira ücretlerinin %51’inin
40.000-100.000 TL arası, %49’unun
100.000 TL ve üzeri kira ödemekte
olduğu,
• Kiracı konumundaki işletmelerin
%28’ine kira indirimi yapılırken,
%72’sine mülk sahipleri tarafından
indirim uygulanmadığı görüldü.
MTO Yönetim Kurulu Başkanı S.
Mutlu Ayhan sektör üyelerinden
gelen cevaplar neticesinde ivedi
bir şekilde ilave ekonomik tedbir
paketi hazırlanması gerektiğini
belirtirken, yeme-içme ve eğlence
sektörü ayakta kalamazsa turizm
sektörü ayakta kalamaz dedi. Yapılan sektör araştırması sonucunda;
yapılandırma başvurusu yapan
işletmelerin ikinci taksit ödemelerinin turizm sezonu dikkate alınarak 30 Temmuz 2021’e uzatılması,
sektörde faaliyet gösteren işverenlerin Bağ-kur ödemelerinin 6 ay
boyunca alınmaması, işletmelerin
kapalı kaldığı süre boyunca kira
stopaj ödemelerinin 6 ay boyunca
alınmaması ve kontrollü normalleşme sürecinde yeniden kısıtlı
olarak açılan veya açılacak olan

işletmelerin içinde bulundukları
finansal sıkıntılar dikkate alınarak
sezon hazırlıklarını tamamlayabilmesi için faizsiz ya da enflasyona
uygun faiz oranına sahip 1 yıl ödemesiz işletme kredisi (kredi notuna bakılmaksızın) kullandırılması
konusunda talepte bulunuldu.
Marmaris’te faaliyet gösteren
tüm sektörler için benzer çalışmaların yapılarak ilgili bakanlıklara
iletildiğini belirten MTO Yönetim
Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan,
Nisan sonunda Rus ve Ukraynalı
misafirlerle turizm sezonunun
başlayacağını, Ramazan Bayramı
ile birlikte yerli turistlerin ilçemize
geleceğini ve akabinde İngiliz turistlerle sezonun hız kazanacağını
beklediklerini belirtirken, tüm
işletmelerin pandemi kurallarına
riayet etmesinin önemine dikkat
çekti.
Restoran ve kafelerde 1,5 metre
masa mesafesi ile 60cm sandalye
aralığı ile oluşturulmuş oturma
düzeni ve HES Kodu sorgulamasına muhakkak uyulması
gerektiğinin altını çizen Başkan S.
Mutlu Ayhan sıklaşarak artacak
denetimlerde cezai müeyyidelere
maruz kalmamak için pandemi kurallarına azami derecede uyulması
gerektiğini belirtti.
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MUĞLA’DA ODALAR BİRLEŞTİ
TURİZM PERSONELİ AŞIDA
ÖNCELİK KAZANDI
Marmaris Ticaret Odası
(MTO), Bodrum Ticaret Odası
(BODTO) ve Fethiye Ticaret
ve Sanayi Odası’nın (FTSO)
ortak girişimleriyle turizm
sektöründe çalışan personel
aşılama takviminde öncelik
kazandı. Muğla ili odalarının
yaptığı çalışmalar sonucunda
Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından “Turizm Personeli
Aşılama Kayıt Sisteminin”
hayata geçirildiği açıklandı.

MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, BODTO Başkanı
Mahmut S. Kocadon ve FTSO Başkanı Osman Çıralı
yaptıkları ortak açıklamada şunları kaydetti: “Son dönemde özellikle aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte
turizm amaçlı gelecek olan misafirlerimizin rezervasyon sırasında konaklayacakları işletmelerde görevli
personelin aşı durumunu sorguladığını görmekteyiz.
Giderek artan bu talep karşısında üye işletmelerimizin ticari faaliyetini koruma altına alabilmek için
geçtiğimiz Ocak ayında Birlik Başkanımız vasıtasıyla
Turizm Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan
yazışmalarda, turizm sezonu başlamadan sektörde
hizmet veren personelin öncelikli aşılama kapsamına
alınmasını talep ettik. Nihayet olumlu bir karar sonucunda, Güvenli Turizm Sertifikalı ve Bakanlık Belgeli
Konaklama Tesisleri (Açık olanlar), Güvenli Turizm
Sertifikalı ve Diğer Belgeli Konaklama Tesisleri (Açık
olanlar), Güvenli Turizm Sertifikalı ve Bakanlık Belgeli
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Yeme-İçme Tesisleri (Açık olanlar), Seyahat Acenteleri,
Turizm Taşıma Belgeli ve Güvenli Turizm Sertifikalı
Araçlar (her araç için iki şoför) ve Profesyonel Tur
Rehberleri (Eylemli) için aşılamada öncelik hakkı
tanındı. İşletme sahipleri tarafından turizm personeli
aşılama kayıt sistemine girişlerin yapılması ile turizm
sektörümüzün başta yabancı ziyaretçilere güvenli
hizmetin sunulması yönünde tüm önlemlerini alması
ve Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlıklarımız tarafından belirlenen güvenli turizm kuralları çerçevesinde
hizmet vererek pandeminin etkilerinin azaltılmasını
bekliyoruz.”
Bu çerçevede aşılamadan faydalanmak isteyen üyelerimiz https://turizmpersoneli.tga.gov.tr/ linkinden
kayıt yaptırabilir ve
https://turizmpersoneli.tga.gov.tr/sss üzerinden
bilgi alabilirler.

BAŞKAN AYHAN
HİSARCIKLIOĞLU İLE
BİRARAYA GELDİ

Yönetim Kurulu Başkanımız S.
Mutlu Ayhan 5 Nisan 2021 tarihinde Birlik Başkanımız M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.
Yaklaşan turizm sezonu öncesi
üyelerimizin sorun ve talepleri ile
turizm sektörünün son durumunu
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na
aktaran Başkan Ayhan, 2021 yılı
içerisinde gerçekleştireceğimiz
Odamız projeleri hakkında bilgi
verdi. Muğla Odaları ve Borsa
Başkanlarıyla birlikte gerçekleşen
toplantı sonunda Başkan Ayhan,
Birlik Başkanımız Hisarcıklıoğlu’na
coğrafi işaretli Marmaris Çam Balı
ve yöresel ürünlerimizden oluşan
sepet hediye etti.

ATO BAŞKAN’INA
TAZİYE ZİYARETİ
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu
Ayhan, Ankara programı kapsamında geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’a
taziye ziyaretinde bulundu. Muğla Oda ve
Borsa başkanları ile birlikte gerçekleşen
ziyarette, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri
de hazır bulundu. Odalar arası iletişim
ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunun
istişare edildiği toplantıda Başkan Ayhan,
tüm Ankaralıları yaz tatillerini geçirmek
üzere Marmaris’e beklediklerini ifade
etti. Toplantının ardından Muğla heyeti,
Başkan Gürsel Baran’ın davetlisi olarak
ARTANKARA 7. Uluslararası Çağdaş Sanat
Fuarı’nda sergilenen eserleri inceledi.

PATENT KURUMU İLE COĞRAFİ
İŞARET SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİK
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan,
Ankara programı sırasında Türk Patent ve
Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip
Asan’ı makamında ziyaret etti. Odamız adına tescil edilen Marmaris Çam Balı Coğrafi
İşareti kullanımının yaygınlaştırılması konusunda yürütülen çalışmaları aktaran Başkan
Ayhan, Odamızın önümüzdeki günlerde
yapacağı yeni Coğrafi İşaret başvuruları
hakkında da bilgi verdi. Muğla Odaları ve
Borsa Başkanlarının da yer aldığı görüşme
sırasında “Fethiye Tahini” için coğrafi işaret
tescil belgesini alan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odamızı tebrik eder, yeni Coğrafi İşaret’in
Fethiye’ye hayırlı olmasını dileriz.
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İZTO İLE TURİZM
SEKTÖRÜNÜ DEĞERLENDİRDİK
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan ve
Genel Sekreter Taşkın Baykara, 13 Nisan 2021
tarihinde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut
Özgener’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Görüşmede pandemi döneminde hayata geçirilen kısıtlamaların ekonomi ve turizm sektörüne
olan etkileri değerlendirildi. Turizm sektörünün
ayakta kalması için Kısa Çalışma Ödeneği, KDV
indirimleri gibi ekonomik desteklerin devam ettirilmesi konusu istişare edildi.

MUĞLA KGK İLE
PROJELERİ GÖRÜŞTÜK
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu
Ayhan, Muğla Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı Mehtap Şeniz Çahan
ve kurul üyeleri ile görüştü. TOBB
Kadın Girişimciler Kurulunun “İşimiz Temiz” ve “Babalar ve Kızları”
projeleri hakkında bilgi alan Başkan
Ayhan, projeye MTO olarak gerekli
desteğin verileceğini iletti.
Muğla Kadın Girişimciler Kurulu
Başkanı Mehtap Şeniz Çahan, Kurul
Üyeleri Pınar Canan Topuz, Selma
Ünal, Nurgül Candan ve Ayşe Nurdan Aras, Başkan Ayhan ve Genel
Sekreter Taşkın Baykara ile görüşerek projeler hakkında bilgi verdi.

YUNANİSTAN İZMİR
BAŞKONSOLOSU’NA
ZİYARETTE BULUNDUK
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
S. Mutlu Ayhan ve Genel Sekreter
Taşkın Baykara, 13 Mart 2021 tarihinde Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despoina Balkiza’ya nezaket
ziyaretinde bulundu.
Görüşmede Başkan Ayhan, bir süredir askıda olan Marmaris-Rodos
arası feribot seferlerinin yaklaşan
turizm sezonu öncesi yeniden
başlamasının iki ülke arasındaki
ticaret ve turizm hacmine büyük
katkı sağlayacağını dile getirirken,
Marmaris ve Rodos arası ticari,
ekonomik ve kültürel işbirliği geliştirilmesi konusunda her türlü desteğe hazır olduklarını vurguladı.
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QNBFİNANSBANK İLE RAHAT PAKET PROTOKOLÜ İMZALANDI
Marmaris Ticaret Odası (MTO)
ile QNBFinansbank arasında 16
Nisan 2021 tarihinde bir protokol
imzalandı. Oda üyelerinin yararlanabileceği bu protokol sayesinde,
önümüzdeki dönemde Marmaris
Ticaret Odası üyelerine uygun
faizli kredi ve çeşitli avantajlar
sağlanması hedefleniyor.
MTO ve QNBFinansbank arasında
imzalanan anlaşma için düzenlenen toplantıya, MTO Yönetim
Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan,
QNBFinansbank Marmaris Şube
Müdürü Sebla Atakan, Genel

Sekreter Taşkın Baykara ve Genel
Sekreter Yardımcısı Mehmet
Ergücü katıldı. İmzalanan protokol
sonucunda; Odamız üyelerine kredi notu dahilinde aylık %1.75’ten
başlayan faiz oranları, %1.10 kredi
kullandırım ücreti ve Rahat pakette yeni müşterilere özel %25’e
varan indirimler uygulanacak.
MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, söz
konusu anlaşma sayesinde, yeni
sezonda ihtiyacı olan Odamız
üyelerimine ödeme kolaylıkları
sayesinde bu anlaşmadan yararlanacağını düşündüğünü belirtti.

QNBFinansbank'ın sağladığı bu
hizmetten Marmarisli işletmeler
adına memnuniyet duyduğunu
dile getiren Ayhan, turizmde
yaşanan son dönem dalgalanmalarının 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.

TURİZM BAKANI İLE
BİRARAYA GELDİK

Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy’u
makamında ziyaret etti. Marmaris’te faaliyet gösteren
tüm sektörlerin pandemi boyunca yaşadığı sorun ve
çözüm önerilerini Turizm Bakanımıza ileten Başkan
Ayhan, turizm sektörü için destek talebini yineledi. Ayrıca Amos Antik Kenti Düzenli Kazı Çalışması, Phoenix
Antik Kenti Yüzey Araştırması ve Nimara Mağarası’nın
koruma altına alınması ile Dünya Ralli Şampiyonası’nın önümüzdeki sene de Marmaris’te düzenlenmesi
konusunda Sayın Bakan’dan destek istedi. Muğla
Odaları ve Borsa Başkanları ile birlikte gerçekleştirilen
toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sn.
Nadir Alpaslan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürü Sn. Gökhan Yazgı da iştirak etti.
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APİTURİZM’E
GEKA DESTEĞİ

Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından, Güney Ege Kalkınma Ajansı
(GEKA) Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı’na yapılan başvuru
sonucu “Apirota Marmaris” projesi hibe desteği almaya hak kazandı.
GEKA ve MTO arasında imzalanan protokol ile “Apirota Marmaris” projesi
kapsamında arıcılığın turizmle entegre hale getirilmesi ve alternatif turizm
alanlarında aktivite çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Pandemi ile birlikte
Dünyanın incisi
Marmarisimiz’i
ekoturizm ve
kültürel turizm
alternatifi olarak
da öne çıkarmak
istiyoruz”
MTO’nun hazırladığı ve Marmaris
Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi ile Marmaris İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü’nün iştirakçi
olarak destek verdiği “Apirota
Marmaris” projesi ile ilçemiz alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, çam balı üretimi ve
arıcılık faaliyetlerinin yoğun olarak
yapıldığı köylerimizi kapsayan
bir rota oluşturularak Marmaris’i
ziyaret eden turistlere alternatif
bir butik turizm etkinliği sunulması hedefleniyor. Proje hakkında
bilgi veren MTO Başkanı S. Mutlu
Ayhan, “Apirota Marmaris, uzun
zamandır yapmak istediğimiz
apiturizm turlarının başlaması açısından çok önemli. Coğrafi İşaretli
Marmaris Çam Balımızın tanıtımı
ve yöremiz arıcılarını, ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizle buluşturarak turizmden daha fazla faydalanmalarını hedefliyoruz. Sadece
çam balımızı değil Marmaris’teki
tüm tarihi yerlerimizi, yöresel ve
kültürel ürünlerimizi tanıtacağız.
Proje kapsamında oluşturacağımız
günlük turların benzerleri Slovenya ve Arnavutluk’ta 100 Euro’yu
aşan fiyatlara satılıyor ve ciddi
talep görüyor. Daha iyisini yapmak
için tüm imkanlara sahibiz” dedi.

proje kapsamında örnek bir
Marmaris Apirota’sı oluşturarak,
bu rotaların tanıtımını ve harita
üzerinde işaretlemesini yapacağız.
Sanal Arıcılık ve Bal Müzesi ve
sanal turlar ile online ortamda
Marmaris’teki arıcılık faaliyetlerini
ve alternatif apiturizm rotalarını
tanıtacağız. Web sitesi ve sosyal
medya hesapları üzerinden çam
balımızı, diğer arı ürünlerimizi ve
apiturizm noktalarımızı sponsorlu
paylaşımlarla geniş kitlelere duyuracağız. Marmaris Bal Evi, Amos
Antik Kenti, Günnücek Milli Parkı
ve köylerimizi de kapsayacak şekilde tanıtım gezileri düzenleyeceğiz”
şeklinde konuştu.
“APIAIR” UYGULAMASINI
HAYATA GEÇİRECEĞİZ
“ApiRota Marmaris” projesinin
Marmaris için bir ilk olacağını söyleyen Başkan Ayhan, “Dünyanın

sayılı apiterapi merkezlerinde
uygulanan, depresyon ve kronik
kulak çınlaması gibi hastalıkların
tedavi sürecinde olumlu sonuçlar
verdiği gözlenen, “Apiair” uygulamasını da Marmaris Bal Evi’nde
hayata geçireceğiz. Pandemi ile
birlikte Dünyanın incisi Marmarisimiz’i ekoturizm ve kültürel turizm
alternatifi olarak da öne çıkarmak
istiyoruz” diye konuştu.
Projenin hazırlık süresinden
bahseden Başkan Ayhan; “Apirota
Marmaris’in hazırlık ve onay aşamalarında desteğini esirgemeyen
Muğla Valimiz Orhan Tavlı’ya,
projenin hazırlık sürecine destek
veren ve uygulama aşamalarında
birlikte çalışacağımız Kaymakamımız Ertuğ Şevket Aksoy’a, Belediye
Başkanımız Mehmet Oktay’a ve
İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz
Nejmettin Kaya’ya teşekkür ederiz” dedi.

SANAL ARICILIK VE BAL MÜZESİ
KURACAĞIZ
GEKA hibe destek programı
tarafından kabul edilen projenin,
Marmaris’e gelen ziyaretçilerin
sayısını ve tatil sürelerini uzatmak
için önemli bir adım olduğunu
ifade eden Başkan Ayhan, “Toplam bütçesi 385.000 TL olan ve %
75’i GEKA tarafından karşılanacak
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MTO ÜYELERİNİN TALEPLERİNİ

ANKARA’YA TAŞIDI
Muğla Odaları ve Borsa Başkanları, Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı ve TOBB
Başkanı’yla görüşerek turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için bazı konularda destek
istedi. Görüşmeler sırasında, özellikle uzun süredir kapalı durumda olan yeme-içme ve
eğlence sektörünün yaşadığı sorunlar ile yaklaşan sezon öncesinde turizm sektöründe yer
alan çalışanların aşılanmalarının hızlandırılması konuları masaya yatırıldı.
Marmaris Ticaret Odası (MTO)
Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu
Ayhan, Muğla Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Ercan, Fethiye Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Osman Çıralı, Bodrum
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Kocadon, Milas
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Reşit Özer ve
Muğla Ticaret Borsası Yönetim
Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk
yaklaşan turizm sezonu öncesi bir
dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere
Ankara’ya gitti. TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakan
Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı
Gürsel Baran ile görüşen Muğla
heyeti üye sorunlarını Ankara’ya
taşıyarak çözüm önerilerini sundular.
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HİSARCIKLIOĞLU’NDAN TURİZM
SEKTÖRÜNE DESTEK İSTENDİ
Muğla heyeti ilk olarak 29 Mart
Pazartesi günü TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında
ziyaret etti. MTO Başkanı S. Mutlu
Ayhan, “Muğla gibi önemli bir
turizm bölgesi olarak değerli Oda
ve Borsa Başkanlarımızla birlikte,
sezon öncesinde Birlik Başkanımız
ile istişarede bulunarak alınması
gereken önlemleri görüştük” diyerek şunları kaydetti: “Uzun süredir
kapalı olan yeme-içme ve eğlence
sektörü başta olmak üzere tüm
turizm sektörünün yaşadığı sorunları TOBB Başkanımıza aktardık.
Ayrıca yaklaşan turizm sezonu
öncesinde de bu sektörde yer
alan çalışanların aşılanmalarının
hızlandırılması için kendisinden
destek istedik. Buna ek olarak
turizm ana sektörü ile birlikte
bölge ekonomisinin pandemiden

kaynaklı kayıplarını da paylaşarak,
üyelerimizin ihtiyacı olan devlet
destekleri ve banka faiz oranlarının düşürülmesi yönünde çalışma
yapılmasını talep ettik. Sayın TOBB
Başkanımıza misafirperverliği ve
aktardığımız konulara karşı ilgili
yaklaşımı için çok teşekkür ederiz.”
TURİZM BAKANI’NA EĞLENCE
SEKTÖRÜNÜN DURUMU
ANLATILDI
Heyet, 30 Mart Salı günü ise Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy’u ziyaret etti. Yiyecek-içecek sektöründe aşı önceliği için
bakanlık belgesi şartının kaldırılması, turizm sektöründe kısa
çalışma ödeneğinin, konaklama
ve yeme-içme sektörlerinde KDV
indirimi ile kira stopaj indiriminin
sene sonuna kadar uzatılmasını
talep etti. MTO Başkanı Ayhan,
hala kapalı durumda olan eğlence

sektörüne işaret ederek bu
sektörde çalışan üyelerin
çok zor durumda olduklarını
hatırlattı. Bu konuda Bakan
Ersoy’dan yardım talep eden
MTO Başkanı, “Bir yıldan uzun
bir süredir kapalı olan eğlence
sektörü çalışanlarımızın artık
dayanacak gücü kalmamıştır.
Öyle ki ailelerine bakamayacak
duruma gelen bu sektörden
binlerce kişi kazanç sağlamaktadır. Sayın yetkililerden
gerekli pandemi önlemleri çerçevesinde, bir an önce eğlence
sektörünün hizmet vermesi için
gerekli izinlerin verilmesini arz
etmekteyiz” şeklinde konuştu.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı’nın
da hazır bulunduğu toplantıda
Başkan Ayhan, Amos Antik
Kenti Düzenli Kazı Çalışması,
Phoenix Antik Kenti Yüzey Araştırması ve Nimara Mağarası’nın
koruma altına alınması ile Dünya
Ralli Şampiyonası’nın önümüzdeki sezon tekrar Marmaris’te
düzenlenmesi konusunda Sayın
Bakan’dan destek istedi.
TİCARET BAKAN YARDIMCISI İLE
ZİNCİR MARKETLER GÖRÜŞÜLDÜ
Aynı gün Ticaret Bakan Yardımcısı
Sezai Uçarmak’ı da ziyaret eden
Muğla heyeti, bölgelerindeki ticari
faaliyetler hakkında Bakan Uçarmak’a bilgi aktardı. Heyet Muğla

genelinde büyük marketlerin
fazlalığına dikkat çekerek Ticaret
Bakanlığı’ndan bu konuda bir
çalışma yapılmasını talep etti. Ziyarette zincir marketlerin çalışma
gün ve saatleri ile bu mağazalarda
satılan ürün çeşitliliğine kısıtlama
getirilmesi talebi tekrarlandı.
Başkan Ayhan görüşmede şunları
kaydetti: “Marmaris’te bazı caddelerde 10’a yakın zincir market
yanyana, bu hem markalar için
hem de Marmaris’in ekonomik
sürdürülebilirliği için tehlike yaratan bir durum. Öyle ki bir ziyaretçi
Türkiye’nin her yerinde bulabile-

ceği bu marketler yerine yerel
üreticilerden alışveriş yaparsa
hem yerel işletmelerimize
destek olur hem de tüketicilerin
yerel ürünlerimizi tanımasına
olanak yaratır.” MTO Başkanı
S. Mutlu Ayhan, ayrıca başvuru
süresi Nisan ayı sonuna kadar
uzatılan “Ciro Kaybı Desteği”
başvurusunda üyelerin yaşadığı
sorunlar ve “Gelir ve Kira Kaybı
Desteği”nin tüzel kişi firmalara
da sağlanması konularında
destek istedi. Emlak sektöründeki sıkıntılara da değinen
Ayhan, taşınmaz ticareti yapan
işletmelerin yetki belgesi alarak
faaliyetlerine devam etmesine
yönelik yönetmelikte bir düzenlemeye gidilmesini önerdi.
“Yetki belgelerini almaları
konusunda üyelerimize ek süre
tanınması Odamızın talepleri
arasında” diyen MTO Başkanı,
Bakan Yardımcısı Uçarmak’a
aktarılan konulara olan ilgisi için
teşekkürlerini sundu.
KÜLTÜR TURİZMİNE İVME
KAZANDIRILACAK
Başkan S. Mutlu Ayhan, Ankara
programı kapsamında ayrıca
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun
ve Kültür Varlıkları ve Müzeler
Uzmanı Şeniz Altunel’e ziyarette
bulundu. Ziyaret sırasında MTO girişimleri ile 2019 yılında başlayan
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Amos Antik Kenti Yüzey Araştırma
projesinin Düzenli Kazı Çalışması
olarak devam etmesi, Phoenix
Antik Kenti Yüzey Araştırması
ve Nimara Mağarası’nın koruma
altına alınması ile Kameriye Kilisesi’nin restore edilerek turizme
kazandırılması konularını görüştü.
MTO Başkanı Ayhan, Marmaris’te
kültür turizminin ön plana çıkması
için çalıştıklarını ve yakın zamanda
kültür turizmi alanında yükselen
bir ivme yakalayacaklarını ifade
etti.
YENİ COĞRAFİ İŞARETLER YOLDA
MTO Başkanı Ayhan, Marmaris
Çam Balı Coğrafi İşareti kullanımının yaygınlaştırılması konusunda
yürütülen çalışmaları görüşmek
üzere Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan’ı
da ziyaret etti. Başkan Ayhan,
MTO adına tescili yapılan Marmaris Çam Balı Coğrafi İşareti’nin
tanıtımı ve kullanımı hakkında
arıcılarla yapılan toplantıların yanı
sıra, önümüzdeki günlerde MTO
tarafından yapılması planlanan
yeni Coğrafi İşaret başvuruları
hakkında da bilgi verdi. Muğla
Odaları ve Borsa Başkanlarının da
yer aldığı görüşme sırasında Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Osman Çıralı Coğrafi İşaret almaya
hak kazanan “Fethiye Tahini” için
tescil belgesini teslim aldı.
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ANKARA TİCARET ODASI
BAŞKANI’NA TAZİYE ZİYARETİ
Muğla ili odaları ve borsa başkanları geçtiğimiz günlerde annesini
kaybeden Ankara Ticaret Odası
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı
Gürsel Baran’a taziye ziyaretinde
bulundu. ATO Yönetim Kurulu
Üyelerinin de hazır bulunduğu
görüşmede odalar arası iletişim
ve işbirliğinin geliştirilmesi konusu
istişare edildi. Başkan Ayhan, tüm
Ankaralıları yaz tatillerini geçirmek
üzere Marmaris’e beklediklerini

ifade etti. ATO Başkanı Baran,
Muğla heyetine ziyaretleri için
teşekkür ederken Ankara Ticaret
Odası Kongre ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen ArtAnkara 7.
Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na
davet ederek, sergilenen eserleri
birlikte inceledi.
TURİZM BAKANI İLE BİRARAYA
GELDİK
Yönetim Kurulu Başkanımız S.
Mutlu Ayhan, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanı Sn. Mehmet Nuri Ersoy’u
makamında ziyaret etti. Marmaris’te faaliyet gösteren tüm sektörlerin pandemi boyunca yaşadığı
sorun ve çözüm önerilerini Turizm
Bakanımıza ileten Başkan Ayhan,
turizm sektörü için destek talebini
yineledi. Ayrıca Amos Antik Kenti
Düzenli Kazı Çalışması, Phoenix
Antik Kenti Yüzey Araştırması
ve Nimara Mağarası’nın koruma
altına alınması ile Dünya Ralli
Şampiyonası’nın önümüzdeki sene
de Marmaris’te düzenlenmesi konusunda Sayın Bakan’dan destek
istedi. Muğla Odaları ve Borsa
Başkanları ile birlikte gerçekleştirilen toplantıya Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Sn. Nadir Alpaslan ve Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürü Sn. Gökhan Yazgı
da iştirak etti.

MUĞLA İLİ BORSA VE ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA
Marmaris Ticaret Odası (MTO),
Muğla Ticaret Borsası (MTB),
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
(MUTSO), Fethiye Ticaret ve Sanayi
Odası (FTSO), Milas Ticaret ve
Sanayi Odası (MİTSO), Bodrum
Ticaret Odası (BODTO) pandemi
sürecinde üye işletmelerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek
amacıyla bir açıklama yayınladılar.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
“Muğla İli Borsa ve Odaları olarak
üye işletmelerimizin mağduriyetlerini giderecek, onlara fayda
sağlayacak bir takım düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkat
çekmek istiyoruz. Öncelikle en çok
şikayeti 17 gün kapanma döneminde bazı meslek gruplarımızda
faaliyet gösteren üyelerimizden
almaktayız, bu üyelerimiz salgının
şiddetinin daha aşağılara çekilebilmesi için kapanmanın doğru olduğunu ancak kapanmada ticaret
yapamadıkları için ciro ve hasılatta
oluşmamasına rağmen bankaların açık olduğunu ve borçların
ödenmesi gerektiğini ancak kapalı
işletmelerinden bir hasılat elde
edilememesiyle işletme sahiplerini
çok çok zor duruma düşürdüğünü
bildirmişlerdir. Çek ödemelerinin
1 haziran sonrasına ötelenmesinin

17 gün boyunca ciro yapamayan
firmaları haziran ayındaki borç
ödemeleriyle birleştirerek borcun
hiç ödenememesine yol açacağı
aşikardır. Çeklerle ilgili gerekli
düzenleme açıklandı ancak sistem
şu anda senetlerin protestosuna
olanak vermektedir. Senetlerle
ilgili de çalışma yapılması gerekmektedir.
İkinci öncelikli konu KOSGEB
kredileri. Üyelerimizden KOSGEB
kredilerinden yararlanamadıklarına ilişkin bilgiler alıyoruz. İlimizde
60.000 civarı işletme mevcut olup
bu krediden faydalanabilecek
maksimum 500 kişi olduğu düşünülürse KOSGEB kredilerinden yararlanabilecek imalat sektöründe
faaliyet gösteren firmalarımız ile
teknoloji alanında faaliyet gösteren start-uplar dışındaki kapanmada açık olmayan üyelerimizin
faizsiz 3 yıl ödemesiz KOSGEB
kredi desteğine ihtiyaçları vardır.
Bu zor dönemde çok büyük sıkıntılar yaşayan üyelerimizin fayda
sağlayabilmesi adına koşulların ve
değerlendirmelerin daha sağduyulu gerçekleştirilmesi gerektiğini
düşünmekteyiz...
Güvenli turizm belgesi olmayan
0-40 arası yatak kapasiteli pansiyon ve oteller 400 TL, 41-100 arası

yatak kapasiteli pansiyon ve oteller
750 TL ödeme yapmaktadırlar. Bu
özellikle pansiyon ve küçük otel
işletmeleri için ciddi bir maliyet
oluşturmaktadır. Ayrıca güvenli
turizm belgesine sahip olmayan işletmelerin sahipleri ve çalışanlarının, turizm sezonu öncesi mutlaka
aşılama sistemine dahil edilmesi
gerekmektedir..
İşletmelerin muafiyet durumuna
göre, çalışanları e-devlet üzerinden izin belgesi çıkartmakta.
Ancak muhtemelen yoğunluk ve
sistemden kaynaklı olarak e-devlet’e girilememekte. İşletmelerin ve
çalışanların mağduriyet yaşamaması adına 7 Mayıs’a kadar geçerli
mevcut izinler 17 Mayıs’a kadar
uzatılmalıdır. Ayrıca tam kapanma döneminde çalışma izni için
yapılan başvurularda aynı şirket
içinde bazı çalışanlara izin çıkarken
bazı çalışanlara izin çıkmadığı
görülmektedir. Bu konuda da ivedilikle bir çalışma bir düzenleme
yapılması gerekliliği söz konusudur. Üye işletmelerimizin, bu zor
günlerde daha fazla mağduriyet
yaşamaması adına sorunları ilgili
kurum kuruluş ve kamuoyunun
bilgisine önemle sunarız.”
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İLÇE JANDARMA
KOMUTANINI
AĞIRLADIK
İlçemiz Jandarma Komutanı
Binbaşı Murat Çam, Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan’ı
Odamızda ziyaret etti. Ziyaret
sırasında ilçemizde tam kapanma
döneminde yapılan denetimler ile
ilgili üyelerimizden gelen talepleri
ilettik ve sürecin iyileştirilmesine
yönelik konuları istişare ettik.

MTO’DAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE RAMAZAN YARDIMI
Marmaris Ticaret Odası (MTO), pandemi döneminde artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1538
ihtiyaç sahibi aileye “Ramazan Yardım Paketi”
dağıttı. Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde yardım
paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
Bütçesi MTO ve TOBB tarafından karşılanan ramazan yardım paketleri, Marmaris ilçesi Muhtarlıkları ve MTO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri
tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yönetim
Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan; “Ramazan’ın bere-
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keti ile yardımlaşma ve dayanışma duygularının
harekete geçtiği bu dönemde ihtiyaç sahiplerine
elimizden gelen desteği vermek için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 1150 adet olarak belirlenen
ihtiyaç sahibi aile sayısı, bu yıl pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar sonucu 1538’e ulaştı.
Umuyorum en kısa sürede birlik ve beraberlik
içinde bu zor günleri atlatacağız. Bu vesileyle
tüm üyelerimizin ve Marmaris halkının yaklaşan
Ramazan Bayramı’nı da en içten dileklerimle
kutlar, sağlıklı günler getirmesini dilerim.”

SGK İLÇE MÜDÜRÜ İLE EKONOMİ DEĞERLENDİRDİK
Marmaris İlçe SGK Müdürü Zennur Karademir ve Müdür Yardımcısı Murat Azgın, 16-22 Mayıs Sosyal Güvenlik
Haftası sebebiyle Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Genel Sekreter Taşkın
Baykara’nın da yer aldığı görüşmede, 7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında işleme konan ancak yapılandırması bozulan üye işletmelerimizin, borçlarının yeniden yapılandırılması konusu istişare edildi.

ODAMIZ, ELEKTRONİK
ORTAMDA YAPILAN
TOBB 76. 77. GENEL
KURULA KATILDI
365 Oda ve Borsa‘nın katılımıyla
bugün Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) 76 ve 77. Genel
Kurul Toplantıları covid-19
tedbirleri nedeniyle online olarak
yapıldı. Türkiye’de ilk kez online
yapılan Genel Kurul olan TOBB Genel
Kurulu’nda tüm delegeler e-oylama
sistemiyle oy kullandı.
Odamız TOBB Delegeleri olan Meclis
Başkanımız Nurgül Candan, Yönetim
Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan,
Meclis Üyelerimiz Bülent Horoz,
Cüneyt Ünver, Ece İncekara, Kamil
Çakır ve Murat Erhan Demir de Genel
Sekreterimiz Taşkın Baykara’nın
rehberliğinde online olarak toplantıya
katıldı.
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30 bin kWh Elektrik ile
yıllık olarak;
• 96.000 km yol sürülür
• 26.000 CO2 ayak izi
önlenir
• 55 varil petrol
kullanımı önlenir
• 12.540 kg kömür
yakımı önlenir.

ÇEVRECİ ODA MTO: “KENDİ ELEKTRİĞİMİZİ ÜRETİYORUZ”
Marmaris Ticaret Odası (MTO),
Marmaris’in öncü kuruluşu
olmaya devam ediyor. Yaptığı hizmetlerle adından söz ettiren MTO,
hizmet binasının çatısına kurmuş
olduğu Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Sistemi (solar enerji) ile
Marmaris’te kendi elektriğini üreten ilk ve tek şebeke bağlantılı sistemi hayata geçiren kurum oldu.
Ekolojik çevreye duyarlı Oda olan
MTO, üreteceği yıllık 30 bin kWh
elektrikle yıllık ödenen elektrik
faturası bedelini Oda hizmetlerine
harcayacak.
Marmaris Ticaret Odası Güneş
Enerjisinden Elektrik Üretim Sistemi, gerekli izinler ve çalışmalar
tamamlandıktan sonra hayata
geçirildi. Marmaris’in marka
olması ve sürdürülebilir turizm
oluşturulması için önemli çalışmalar yürüten MTO, bu anlamda
uzun zamandır hayata geçirmek
için çalışmalar yürüttüğü projenin
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tamamlanmasıyla birlikte Marmaris bölgesinde uygulanan ilk
ve tek şebeke bağlantılı Güneş
Enerjisi Sistemi ile kendi elektriğini
üretmeye başladı. Oda hizmet
binasının çatısına kurulan 78 adet
güneş enerjisi paneli ile yaklaşık
30 bin kWh elektriğin üretimine
başlanmasının ardından, Oda
bütçesinden karşılanan yıllık
elektrik bedeli de diğer hizmetlere
ayrılacak.
30 YIL GARANTİLİ PANELLER
Doğayı koruma ve yenilenebilir
enerjinin tüm dünyada son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde giderek önem kazanmasıyla
beraber solar enerji de hayata geçirilmesi gereken önemli bir projeydi şeklinde konuşan Marmaris
Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu
Ayhan, sistemin çalışmasıyla
beraber enerji üretiminin hemen
başladığını belirtti. Başkan Ayhan;
“Marmaris neredeyse yılın tama-

mını güneşli geçiriyor. Bu dönemde hepimiz doğanın ve çevrenin
önemini daha iyi anladık. Doğaya
iyi bakmalıyız ki, uzun yıllar daha
dünyayı ayakta tutabilelim. Güneş
enerjisi panelleri kendi elektriğini
üreterek hem çevreye duyarlı
hem de Oda bütçesine önemli
bir katkı sağlayacak. Üstelik son
teknolojiyle üretilen bu paneller
30 yıl boyunca dayanıklı. Marmaris
gibi yüksek olmayan yerleşim yerlerinde üst düzey bir performans
gösteren bu paneller sayesinde
yıllık bütçemize de önemli bir katkı
sağlıyor. Pandemi sebebiyle hem
ekonomik olmayı hem de çevreye
duyarlı olmayı yaşam biçimimiz
haline getirdik. MTO 3. Dönem
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Baysal’ın girişimiyle görüşülen
projenin Oda üyelerimize örnek
olmasını ve hem turizme hem de
turizmciye katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

TOBB NEFES KREDİSİ
YENİDEN HAYAT VERECEK

Covid-19 salgınının işletmeler üzerindeki etkisini
hafifletmek üzere TOBB
Nefes Kredisi 8. defa hayata
geçiyor. TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu, “TOBB
ve 365 Oda- Borsa olarak
tüm kaynaklarımızı seferber
ediyoruz” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) Nefes Kredisi 1 Haziran
2021 itibariyle yeniden başlıyor.
Başvurular; TOBB’a bağlı oda ve
borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank,
Halkbank, İş Bankası, Garanti
Bankası, Yapı ve Kredi Bankası,
Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım
ve Vakıf Katılım Bankası’ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da
(KGF) Hazine desteğiyle kredilere
kefil olacak.
Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkânı tanınacak. Kredi taksitleri ödemesiz
dönem sonrası 12 eşit parçada
ödenecek. Kredinin faizi yıllık
%17,50 olacak. Krediden cirosu 10
milyon TL ve altında olan ve 2020

yılı cirosunda 2019 yılına göre %25
kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra
kurulmuş işletmelerde ciro kaybı
şartı aranmayacak.
2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi
aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin
TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında
olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL
kredi kullanabilecek.
Hisarcıklıoğlu: “Tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz”
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle
konuştu: “TOBB ve 365 Oda ve
Borsa olarak, Nefes Kredisi ile
tüm kaynaklarımızı üyelerimizin
emrine veriyoruz. Finansman
ihtiyacına cevap verebilmek adına
TOBB Nefes Kredisi’ni yeniden
hayata geçiriyoruz. Cirosu 10
milyon TL’nin altında olan ve 2020
yılı cirosunda 2019 yılına göre %25
ciro kaybı yaşamış olan firmalar
1 Haziran Salı gününden itibaren
üye oldukları Oda ve Borsalardan
alacakları üyelik belgesi ile banka
şubelerine başvurabilecekler.
Krediden faydalanmak isteyen
işletmelerimiz üyelik belgesini
oda-borsalara gitmeden, online
ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak

da alabiliyorlar.”
Projeye bankaların yoğun katılımı
nedeniyle memnun olduğunu
belirten Hisarcıklıoğlu, “Sağ olsun
bankalarımız da bu projeye destek
veriyor. Üyelerimiz, 10 bankanın
Türkiye’nin her yerindeki şubelerinden kredi kullanabilecek. TOBB
Nefes Kredisi’nin faizi yıllık yüzde
17,50 olacak. Ciroya göre azami
200 bin lira kredi kullanılabilecek.
6 aylık ödemesiz dönem şu an
işletmelerimiz için en önemli husus. 6 ay boyunca ne anapara ne
faiz ödemesi olmayacak. İnşallah
o zamana aşılamanın da devreye
girmesi ile işler normale dönecek,
işletmelerimiz normal hayatlarına
geri dönecekler.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, projenin önemli bir
ihtiyacı karşılayacağına inandığını
belirterek, “Projenin hayata geçirilmesine imkân sağlayan, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı
Sayın Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı
Sayın Dr. Mehmet Muş ile projeye
kaynaklarını seferber eden oda ve
borsalarımıza, finansal sektörün
temsilcileri bankalar ve KGF’ye
teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
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BAŞKAN AYHAN’DAN SİGORTA HAFTASI MESAJI
MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomide gerçekleşecek hızlı
büyüme sürecinde sigortanın öneminin daha da artacağını bildirdi. Başkan Ayhan; “İklim değişikliği ve salgın
sürecinin de etkileriyle sigorta korumasına daha fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Başkan Ayhan,
"Bizler, artan risklerimizi güvence altına almak için sigortadan faydalanarak enerjimizi büyümeye, işimizi geliştirmeye odaklamalıyız. Salgın sonrası ekonomimizde gerçekleşecek hızlı büyüme sürecinde sigortanın önemi
daha da artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. Başkan Ayhan, Türkiye sigortacılık sektörünün, her türlü
riski koruyacak durumda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: Sigortanın tabana yayılması ve ulaşılabilir
olmasında sigorta acentelerinin, risklerin belirlenmesi ve bir hasar durumunda sigorta şirketleri ile sigortalılar
arasında adaleti sağlamakta ise sigorta eksperlerinin büyük payı vardır. Her iki mesleğin mensuplarının geleceğe daha güvenle bakabilmeleri, asgari standartların ve mesleki disiplinin korunması, böylece sektöre daha
fazla katkı yapmalarını sağlamak için her türlü desteği veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle TOBB nezdinde örgütlenen sigorta acenteleri ile sigorta eksperleri başta olmak üzere, tüm iş aleminin ve sektörde görev yapan
tüm çalışanların Sigorta Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı günler diliyorum."

ÜYELERİMİZ İÇİN
ÜCRETSİZ TAŞINMAZ VE
MOTORLU KARA TAŞITI
TİCARETİ EĞİTİMLERİ
Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı "Taşınmaz
Ticareti Hakkında Yönetmelik" kapsamında gayrimenkul danışmanlarına 100 saatlik eğitim şartı
getirilmiştir. Söz konusu şartın sağlanabilmesi
için üyelerimizden gelen talepleri TOBB ilettik. Bu
kapsamda taşınmaz ticareti ve ikinci el motorlu
kara taşıtı ticareti ile iştigal eden üyelerimiz için
Birliğimiz koordinasyonunda, TOBB Ekonomi ve
Teknoloji Üniversitesi ve Sahibinden.com iş birliğinde tasarlanan ücretsiz eğitimler verdik.
Taşınmaz ticareti için 100 saat, ikinci el motorlu
kara taşıtı ticareti için ise 35 saat süren eğitimler,
yıl boyunca üyelerimize online ortamda ücretsiz olarak sunuluyor. Eğitimlerin sonunda ise
katılımcılara ayrıca TOBB ETÜ tarafından başarı
sertifikası veriliyor.
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ÜNYE TİCARET BORSASI’NDAN ZİYARET

Ünye Ticaret Borsası, Odamız’a nezaket ziyaretinde bulundu. Meclis Başkanımız Nurgül Candan, Yönetim
Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan ve Genel Sekreter Taşkın Baykara’nın ev sahipliği yaptığı görüşmede; Ünye
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Abdullah Erhan Aydın, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, Yönetim Kurulu
ve Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter Mehmet Gür yer aldı. Görüşme sırasında her iki ilçeye katkı sağlayabilecek
çalışmalar ve projeler istişare edildi.

www.mto.org.tr

57

LOBİ FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYORUZ

Muğla Odaları ve Borsa Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları Ücretsiz Halk Plajı açılışı dolayısıyla 11
Haziran tarihinde Marmaris’e gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla Valisi
Orhan Tavlı, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy ile
görüştü. Görüşme sırasında İngiltere ve Rusya pazarında yaşanan gecikme ve belirsizlikten dolayı turizm sektöründe Kısa Çalışma Ödeneğinin uzatılması, iç turizmin hareketlendirilmesi konusunda başta restoran ve kafeler olmak üzere tüm işletmelerin kapanış saatinin 24:00’e alınması ve Pazar günleri
uygulanan sokağa çıkma yasağından turizm bölgelerinin muaf tutulmasını istediğimizi aktardık.
Ayrıca, 2019 yılı Ekim ayından bu yana faaliyet göstermeyen eğlence mekanlarının Temmuz ayı
itibariyle gerekli tedbirler alınarak ve açık hava alanlarında müşteriye hizmet verebilmesi konusunda
desteklerini beklediğimizi ilettik.

İYİ PARTİ
HEYETİNDEN ZİYARET
Yönetim Kurulu Başkanımız S.
Mutlu Ayhan ve Meclis Başkanımız Nurgül Candan Marmaris
programı kapsamında Odamızı
ziyaret eden İyi Parti Kalkınma
Politikaları Turizmden Sorumlu
Başkan Yardımcısı Mehmet
Tosun, İyi Parti Muğla İl Başkanı
Davut Cumhur Akmeşe, Marmaris İlçe Başkanı Ali Toksoy ve
partilileri ağırladı. Görüşmede
ilçemizde pandemi döneminde
yaşanan ticari sorunlar ve
üyelerimizin taleplerini dile getiren Başkan Ayhan, aşağıdaki
konulara değinerek, turizm
sektöründe faaliyet gösteren işletmelere en kısa sürede daha
fazla destek verilmesinin sektörün ayakta kalması için oldukça
önemli olduğunu vurguladı.
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• Eğlence mekanlarının gerekli tedbirleri sağlamak koşuluyla en kısa sürede faaliyete geçirilmesi
• Kısa Çalışma Ödeneğinin turizm sektörü için 3 ay daha uzatılması
• Turizmde KDV ve stopaj indiriminin yıl sonuna kadar uzatılması
• Mevcut banka kredilerinin faizsiz olarak yeniden yapılandırılması
• Bir yıl ödemesiz, en az 36 ay vadeli, düşük faizli kredi imkânı sağlanması
• Pandemi sürecinde oluşan vergi borçları ve SGK, Bağ-Kur gibi alacaklarının silinmesi
• Mal sahibi ve kiracı arasında arabuluculuk sağlayacak bir düzenleme yapılması

AK PARTİ MİLLETVEKİLİNİ AĞIRLADIK
Ak Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Odamız’ı ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan ve Meclis Başkanımız Nurgül Candan’ın ev sahipliği yaptığı ziyarette, Muğla İl Başkanı Kadem
Mete, İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleri de yer aldı. Ziyaret sırasında
yapılan görüşmede Başkan Ayhan, turizm sektörünün ve üye işletmelerimizin taleplerini Milletvekili Demir’e aktardı. Başkan Ayhan, kontrollü normalleşme ile getirilen kısıtlamaların bir an önce gevşetilmesini
istedi. İngiltere ve Rusya pazarında yaşanan gelişmelerin sektörü zora soktuğunu belirten Ayhan, bir an
önce iç turizmin hareketlendirilmesi konusunda başta restoran ve kafeler olmak üzere tüm işletmelerin
kapanış saatinin 24:00’e alınması ve Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağından turizm bölgelerinin muaf tutulmasını talep etti. 2019 yılı Ekim ayından bu yana faaliyet göstermeyen eğlence sektörüne
destek talebini yineleyen Başkan Ayhan, sektördeki işletmelerin ayakta kalabilmeleri için acil hibe ve faizsiz kredi desteği gerekliliğini vurguladı. Başkan Ayhan ayrıca, aşılamada öncelik hakkı tanınan yeme-içme
tesislerinden istenilen Bakanlık Belgesi şartının kaldırılması konusunda da destek istedi.

ENGELLİLERE
DESTEK
OLACAĞIZ
Yönetim Kurulu Başkanımız S.
Mutlu Ayhan, Kamuda Çalışan Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (KAMU-EN-DER) Genel
Başkanı Yıldıray Çınar, Engelli ve
Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) Genel Başkanı Tulgay Hasar
ve Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Teşkilattan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Kazım Uysal’ı
Odamız’da ağırladı. Engelliler için

planlanan projelerini anlatan dernek başkanları, pandemi sonrasında hayata geçirmek istedikleri
çalışmalarından bahsetti. Başkan
Ayhan, engelliler için yapılacak
her türlü çalışmaya Oda olarak

destek vermekten memnuniyet
duyacaklarını dile getirdi. Görüşmenin sonunda dernek başkanları
Başkan Ayhan’a geçmiş dönemde
vermiş olduğu desteklerden dolayı
teşekkür plaketi takdim etti.
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MUĞLA ODALARI VE BORSA BAŞKANLARI İSTİŞARE TOPLANTISINDA BULUŞTU
Muğla Odaları ve Borsa Yönetim
Kurulu ve Meclis Başkanları Ortak
İstişare Toplantısı’nda biraraya
gelerek oda üyelerinin son
dönemde yaşadıkları sorun ve taleplerini görüştü. Toplantı öncesi
Ücretsiz Halk Plajı açılışı sebebiyle
Marmaris’te bulunan Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısı Nadir
Alpaslan ile de görüşen heyet, il
genelinde faaliyet gösteren tüm
sektörlerden gelen talepleri Bakan
Yardımcısı’na aktardı.
Marmaris Ticaret Odası (MTO)
ev sahipliğinde geçtiğimiz Cuma
günü Muğla Odaları ve Borsa Başkanları Ortak İstişare Toplantısı
yapıldı. Toplantıda MTO Yönetim
Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Meclis Başkanı Nurgül Candan, Muğla
Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO)
Başkanı Mustafa Ercan, Meclis
Başkanı Koray Özcan, Bodrum
Ticaret Odası (BODTO) Başkanı
Mahmut Kocadon, Fethiye Ticaret
ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı
Osman Çıralı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Başkanı Reşit
Özer, Meclis Başkanı Mustafa Yüksel ile Muğla Ticaret Borsası (MTB)
Başkanı Hurşit Öztürk ve Meclis
Başkanı Uğur Özen yer aldı.
BAKAN YARDIMCISINA
TALEPLERİMİZİ İLETTİK
Ortak İstişare Toplantısı öncesi
açılışa katılan Oda ve Borsa Baş-
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kanları, Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Nadir Alpaslan, Muğla
Milletvekili Yelda Erol Gökcan,
Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket
Aksoy ile biraraya geldi. Görüşmede özellikle kontrollü normalleşme
sonrası uygulanmaya devam
eden işyeri çalışma gün ve saat
kısıtlamasının turizm sektörüne
olan olumsuz etkileri dile getirildi.
MTO Başkanı Mutlu Ayhan görüşmede, kısıtlamaların bir an önce
gevşetilmesi gerektiğini belirterek,
iç turizmin hareketlendirilmesi
konusunda başta restoran ve kafeler olmak üzere tüm işletmelerin
kapanış saatinin 24:00’e alınması
ile Pazar günleri uygulanan sokağa
çıkma yasağından turizm bölgelerinin muaf tutulmasını talep etti.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
DEVAM ETMELİ
İngiltere ve Rusya olmak üzere
tüm pazarlarda yaşanan gecikme
ve belirsizliklerin başta konaklama
sektörü olmak üzere tüm turizmcileri sıkıntıya soktuğunu belirten
Başkan Ayhan, Kısa Çalışma Ödeneği’nin uzatılmasını istedi. Başkan Ayhan ayrıca, 2019 yılı Ekim
ayından bu yana faaliyet gösteremeyen eğlence sektörüne destek
talebini yineleyerek, işletmelerin
ayakta kalabilmeleri için en az 12
ay ödemesiz ve faizsiz kredi deste-

ği gerekliliğini vurguladı. Eğlence
sektöründe faaliyet gösteren tüm
mekanların Temmuz ayı itibariyle
gerekli tedbirler alınarak ve açık
hava alanlarında müşteriye hizmet
verebilmesinin sağlanmasını talep
etti.
MUĞLA İLİ İÇİN
YENİ PROJELER GÖRÜŞÜLDÜ
Açılışın ardından yapılan Muğla
Odaları ve Borsa Ortak İstişare
Toplantısı’nda turizme bağlı
işletmelerin durumunu tartışan
Oda ve Borsa Başkanları, bugüne
kadar Oda üyesi işletmeler tarafından yapılan kredi kullanımları ve
ciro kayıplarını gözden geçirerek,
üye işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli ilave ekonomik tedbirler konusunda talepte bulunulması hususunda fikir alışverişinde
bulundu. Muğla ili geneline son
yıllarda yaşanan ticari göçün bilançosunun tartışıldığı toplantıda,
Muğla genelinde bugüne kadar
tescil ettirilen Coğrafi İşaretlerin
ulusal çapta tanıtılması için ortak
çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.
Toplantıda ayrıca, Muğla Valisi
Orhan Tavlı önderliğinde GEKA,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
ve Muğla Odaları iş birliğinde
kurulması planlanan Apiterapi
Ürünleri Üretim Tesisi konusunda
detaylar görüşüldü.

MTO VE QNBFİNANSBANK ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Odamızın üyelerine sunduğu hizmetler kapsamında QNB Finansbank A.Ş. ile aramızda imzalanan protokol
gereğince siz değerli üyelerimize özel, QNB Finansbank A.Ş’ ne yaptığınız başvuru sonrası kredi notunuz dahilinde aylık %1.50’den başlayan faiz oranları, %1.10 kredi kullandırım ücreti ve Rahat pakette yeni müşterilere
özel %25’e varan indirimler ile hazırlanacak teklifler için 0252 4138101 numaralı telefondan QNBFinansbank
Marmaris şubesi ile iletişime geçebilirsiniz.

Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti (değerli kağıt bedeli hariç)
Çek Tahsilatı Ücreti
Çek Belgelendirme ve Düzeltme İşlemleri Ücreti
Çek İade Ücreti
POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti
Başka Şubeden Para Çekme Komisyonu
Limitüstü Para Çekme Komisyonu
Hesap Hareket Ekstresi Ücreti
Taksitli Ticari Kredi ve Rotatif kredilerde yıllık faiz oranı üzerinden 1 puan indirim
Ticari kredi kartınız ile yapılan harcamalara 2 kat ParaPuan kazanımı (Kampanyalarda kazanılan
ParaPuanlar hariçtir, aylık en fazla 50 TL ParaPuan’a hak kazanılabilir)
İletişim için; 0 252 413 81 01 | 134 dahili / Salih Ebeoğlu | 132 dahili / Alev Avanoğlu
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MARMARİS’İ
TANITACAĞIZ
Muğla Valiliği’nin davetlisi olarak
Marmaris’e gelen Arnavutluk, Hırvatistan ve Slovenya Başkonsolosları ticari iş birliklerini geliştirmek
amacıyla birtakım temaslarda
bulundu. Marmaris Kaymakamı
Ertuğ Şevket Aksoy, MSKÜ Rektörü
Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör
Yardımcıları Prof.Dr. Sırrı Sunay
Gürleyük ve Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Muğla İl Turizm Müdürü
Zekeriya Bingöl, Yönetim Kurulu
Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu
Blerta Kadzadej, Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec,
Slovenya İstanbul Başkonsolosu
Veronika Lombardini katılımıyla
gerçekleşen toplantıda Başkan Ayhan, Başkonsoloslara Marmaris ve

3 ülke arasında gerçekleştirilebilecek ticari iş birliklerinden bahsetti
ve ardından Marmaris’in destinasyon tanıtımı için fikir alışverişi

yapıldı. Toplantı sonunda Başkan
Ayhan, Başkonsoloslara yöremiz
ürünlerinden oluşan hediye sepeti
takdim etti.

KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU MUĞLA’DA TOPLANTI
TOBB Bünyesinde MUTSO koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) İl İcra
Komitesi üyeleri, Odamız kadın Girişimciler kurulunun da katılımıyla aylık olağan toplantılarını gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldi. Toplantı öncesinde MUTSO’nun Muğla-İzmir Karayolunda Yatağan-Bodrum
kavşağında açmış olduğu MUTSO Zeytinpark’ta bir araya gelen komite üyeleri, yöresel ve coğrafi işaretli
ürünlerin satışının yapıldığı yeri incelediler. Sonrasında MUTSO ev sahipliğinde, Mehtap Şeniz Çahan
başkanlığında toplantısını gerçekleştirilen heyet, Pandemi önlemleri kapsamında 17 günlük tam kapanma
nedeniyle ertelenen çalışmalara yeniden start verdi.
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MAGİAD’DAN
NEZAKET ZİYARETİ
MAGİAD Başkanı Mustafa Kemal Huz, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gökmen ve
Memiş Türedi Odamıza nezaket ziyaretinde
bulundu.
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan,
Meclis Başkanımız Nurgül Candan ve Yönetim Kurulu Üyesi Enis Bilgiç’in ev sahipliği
yaptığı ziyarette, Marmaris turizmi ve ticari
potansiyelini geliştirmek amacıyla hayata
geçirilebilecek projeler ve iş birlikleri görüşüldü. Başkan Ayhan, geçtiğimiz Mart ayında yapılan seçimle MAGİAD Yönetim Kurulu
Başkanı seçilen Mustafa Kemal Huz’u tebrik
etti ve görevinde başarılar diledi.

BODTO Başkanı ile
Sektörü Değerlendirdik
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan,
Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u ziyaret etti.
Turizm sektörünün göz bebekleri Marmaris ve
Bodrum’un turizm sezonunun değerlendirildiği görüşmede Başkan Ayhan ve Başkan Kocadon, geç başlayan turizm sezonu sonucu üye işletmelerin yaklaşık
3 aylık bir kayıp yaşadığını belirtti. Başkan Ayhan, her
iki ilçede de turizm sektörünün zor günler geçirdiğini
belirterek; “Eğlence sektörümüz hala sorun yaşıyor.
En kısa zamanda saat düzenlemelerine gidilmesi
gerekiyor.” dedi. Başkan Ayhan, aşılama sürecindeki
hızlanma ile birlikte yine maske ve mesafe önlemlerinin devam etmesiyle birlikte işletmelerdeki saat kısıtlamalarının da kaldırılmasını beklediklerini ekledi.

MTO’DAN SPORCULARA DESTEK
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu
Ayhan ve Genel Sekreter Taşkın Baykara,
basketbol antrenörlerini ağırladı. Ormanspor Genel Müdürü Özgür Salman,
U20 Türkiye Kadın Milli Takım Yardımcı
Antrenörü Güray Kurtuluş ve Uluslararası Baska Basketbol Kampları Organizatörü Oğuz Aykut Türkmen ile biraraya gelen Başkan Ayhan, Pandeminin ardından
Marmaris'te spor faaliyetlerine duyulan
ihtiyacın arttığını söyledi. Antrenör heyeti
görüşmede Başkan Ayhan'a Marmaris’te
basketbol takımı kurulmasına ilişkin yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.
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MARMARİS ÇAM BALI TANITIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Muğla'nın coğrafi işaretli ürünlerinin ve markalaşma çalışmalarının ele alındığı Antalya İş Tarım ve Orman Müdürlüğü en sahipliğinde yapılan ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?’
programına canlı yayın konuğu oldu. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, GEKA Genel Sekreteri
Özgür Akdoğan, Muğla Odaları ve Borsa başkanları ile Fethiyeli Sanatçı Soner Olgun Milli Futbolcu Taylan
Antalyalı ve Oyuncu Yiğit Dören’in de yayına bağlandığı programda Başkan Ayhan, Marmarisimizin coğrafi işaretli ürünü Marmaris Çam Balı ve devam eden projelerimizden bahsederken, ilçemizin turizm destinasyonları
arasında markalaşma ve yöresel ürünlerimizin turizme kazandırılması içim yürüttüğümüz çalışmaları anlattı.

İL TİCARET MÜDÜRÜ’NDEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Muğla İl Ticaret Müdürü Gülşah Yalçınkaya, Odamız Yönetim Kurulunu ziyaret etti. İlçemizde yaşanan yangın
afetinin ardından yapılan hasar tespiti ve ticari faaliyetlerin güncel durumu hakkında bilgi alan Yalçınkaya,
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan ve üyelerimize geçmiş olsun dileklerini iletti.
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MTO VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİNDE DENİZ TEMİZLİĞİ PROJESİ

“MARMARİS KÖRFEZİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Marmara kıyılarını ele geçiren müsilaj tehlikesinin ardından Marmaris Körfezini koruma altına almak
için Marmaris Ticaret Odası (MTO)
ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
(MUTSO) konuyla ilgili iş birliği
yapmak için toplantı gerçekleştirdi.
MTO ve Su Ürünleri Fakültesi
arasında körfez temizliği ve deniz
çeşitliliğini korumak amacıyla bir
dizi çalışma sıralandı.
Marmaris Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan,
Meclis Başkanı Nurgül Candan ve
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özgür Dervis, MSKÜ Su Ürünleri
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit
Filiz, Dekan Yardımcısı Dr. Öğr.
Üyesi Nurçin Killi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nedim Özdemir ve Doç.
Dr. Tülin Çoker’in katılımıyla yapılan toplantıda özellikle atıkların
sebep olduğu deniz kirliliği ve
Marmaris çevresinde de görülen
son dönemde sayıları giderek ar-
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tan balon balığı gibi tehlikeli deniz
canlısı türleri ile savaşmanın yolları
arandı. Toplantıya ev sahipliği yapan MTO Başkanı Ayhan, turizmin
temel taşlarından ilkinin deniz
olduğunu belirtti. Özellikle iklim
değişikliklerinden sonra denizlere
daha çok sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Marmaris’te deniz
turizminin başı çekmesiyle birlikte
gelecek yıllarda turizmde ivme
kaybetmemek için şimdiden kolları
sıvamak gerektiğini belirtti. Ayrıca
özellikle turizm işletmecilerine,
hatta anaokulu seviyesinden itibaren genç kuşaklara, deniz temizliği
ve biyolojik çeşitlilik konusunda
eğitim verilmesinin çalışmalara
büyük kolaylık sağlayacağını dile
getirdi.
SOLUDUĞUMUZ OKSİJENE
DENİZİN KATKISI BÜYÜK
Havadaki oksijen oranına denizlerin büyük katkısı olduğunu dile

getiren Başkan Ayhan, bu nedenle
deniz temizliğinin hem beslenme
hem yaşam alanı hem de ekonomik büyüme için vazgeçilmez
olduğunu belirtti. Başkan Ayhan;”
Son yıllarda Marmaris turizminde
istemediğimiz olayların gelişmesiyle beraber gerileme yaşıyor.
Son olarak pandemi de turizmin
tamamen durma noktasına gelmesine sebep oldu. Ancak biz de Oda
olarak bu süreci kendimizi yenileme dönemi olarak değerlendirmek
istiyoruz. Eğitimlere ağırlık verdik
ve geri dönüşlerimiz çok olumlu
oldu. Şimdi, Marmara kıyılarında
görülen müsilajdan da ders alarak
dünyanın en güzel koylarına ev
sahipliği yapan Marmaris’te deniz
kirliliğini önlemek, deniz canlısı
çeşitliliğini artırmak istiyoruz. Üyelerimize bu konuda gerek eğitimler
vererek gerekse projelerimizle bu
sürecin bir parçası olarak gelecek
dönemde sahip olduğumuz bu

muazzam değerleri korumak için
çalışıyoruz” dedi.
SUALTI MÜZESİ TURİZME İVME
KAZANDIRIR
Görüşme sırasında özellikle deniz
altı turizmini ayakta tutabilmek
için önlem alınması gerektiğinin
altını çizen Fakülte Dekanı Prof.
Dr. Halit Filiz, yıllardır devam
eden atık yönetimi sorunları,
çevre kirliliği, iklim değişikliği gibi
problemlerin Marmaris’te biyolojik
çeşitliliği gözle görülür şekilde
azalttığını söyledi. Bu konuda
özellikle turizm yapan işletmelere
eğitim verilmesinin problem
oluşmasının önüne geçebilecek
önemli bir adım olduğunu dile
getirdi. Dekan konuşmasında ayrıca, Sualtı Müzesi gibi Marmaris’in
geçmişe dayalı tarihi değerlerinin
sergilenebileceği bir projenin de
turizme büyük katkısı olacağını
belirtti.
DENİZ ANASI VE BALON BALIĞI
BÜYÜK TEHDİT
Marmaris’teki balık ve deniz ürünü

çeşitliliğinin giderek artan deniz
anası ve balon balığı nüfusuyla
tehdit altında olduğunu söyleyen
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nedim
Özdemir ve Doç. Dr. Tülin Çoker,
balıkların yuvalanma alanlarının
tespit edilmesinin gelecek dönemlerde bu istilacı balıklarla
savaşmak için ilk eylem planı
olduğunu söylediler. Özellikle
Marmaris’te sahil bandına yapılan
yeni iskele ve yapılaşmaların bu
türler için yeni yuvalanma alanları
oluşturarak denizi ve tatilcileri
tehdit altında bıraktıklarına dikkat
çekildi. Oldukça zehirli olabilen deniz anası türlerinin kontrol altına
almak ve güvenli turizm anlayışına
sahip çıkmak için bu alanda tespit,
önlem ve yok etme çalışmalarına
ağırlık verilmesi gerektiğini ifade
ettiler.
PLAJLARA SAĞLIK KABİNİ
KURULABİLİR
Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi
Nurçin Killi ise, deniz turizminin bu
türlerin tehdidi altında olduğunu
doğrulayarak sahil bandına ve

plajlara sağlık kabini kurularak ilk
yardımı hızlandırmanın aciliyetine
dikkat çekti. Bazı türlerin zehrine
ilk müdahalenin önemli olduğunu
vurgulayan Killi, bu konuda otel
işletmelerine ve görevli personeline eğitim verilmesinin de faydalı
olacağını vurguladı. Düzensiz ve
programsız yapılan kıyılardaki
yapılaşmalarının deniz analarının
çoğalmasına zemin hazırlaması
nedeniyle çoğalmalarını sağladığını belirten Killi, özellikle insan sağlığını da tehdit ettiklerini belirtti.
FİZİBİLİTE RAPORU
HAZIRLANACAK
Toplantının sonunda MTO ve Üniversite iş birliğinde Marmaris Körfezi Fizibilite Raporu hazırlanması
kararlaştırıldı. Marmaris’in deniz
temizliği ve deniz canlısı çeşitliliği
konusunda alınabilecek önlemlerin netleştirilmesi için öncelikle
saha araştırması ve fizibilite raporu hazırlanmasına karar verildi.

Yangının Yaralarını Saracağız
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan ile biraraya gelerek, felaketin ardından Marmaris turizmi ve turizme bağlı pek çok sektörün ayağa kalkabilmesi için yapılabilecek çalışmalar ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
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TEŞEKKÜR EDERİZ

Yaşadığımız yangın felaketi esnasında Odamız’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan ve
yangınla mücadelemizde maddi ve manevi desteğini esirgemeyen tüm paydaşlarımıza, üyelerimizre, özel sektör temsilcilerine teşekkür ederiz.

ile Odamız
Anadolu Efes Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş ve firma yöneticileri
üyesi Acarlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Acar

Eczacıbaşı Profesyonel Genel Müdürü Ömer Koç, firma yöneticileri ve Odamız üyesi Acarlar
A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Acar

Mey/Diageo CEO’su Levent Kömür, Firma yöneticileri Mehmet Balcı ve Ateş
Can Volkanlı, Odamız üyesi Acarlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Acar
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MARMARİS’TE 4 MEVSİM TURİZM DÖNEMİ BAŞLIYOR
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Muğla Valisi Sayın Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleşen Turizm Destinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Muğla ve ilçelerinde turizm çeşitliliğini artırmak ve tüm seneye yaymak için “4 Mevsim Turizm” sloganıyla başlatılan çalışmada, Marmaris’teki
turizm alternatifleri istişare edildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye
Başkanı Mehmet Oktay, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Marmaris, Datça, Ula ve Menteşe destinasyonları ele alındı. Toplantıda tarih, doğa, spor,
kültür, kırsal turizm gibi alternatif potansiyellerin değerlendirilebilmesi için öneriler görüşüldü.

TURİZM İSTİŞARE TOPLANTISI’NDA
TURİZM SEKTÖRÜNÜ KONUŞTUK
Yönetim Kurulu Başkanımız S.
Mutlu Ayhan, bugün Marmaris’te
düzenlenen Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) toplantısının ardından, Turizm ve Kültür Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında,
Güney Ege Turistik Otelciler Birliği
(GETOB) ev sahipliğinde kamu ve
özel banka genel müdürleri ve
konaklama sektörü temsilcilerinin
katılımıyla düzenlenen Turizm

İstişare Toplantısı’na katıldı.
Toplantıda söz alan Başkan Ayhan,
pandemi sebebiyle zor günler geçiren sektörün, yaşadığımız yangın
afetinin ardından daha da büyüyen ekonomik sıkıntılarının hızlıca
giderilmesi ve sektörün bu zorlu
süreci en az hasarla atlatabilmesi
için mevcut kredilerin 1 yıl faizsiz
olarak ötelenmesi, KGF destekli
düşük faiz oranına sahip, 12 ay

geri ödemesiz yeni kredi destek
paketinin hazırlanması, Kısa
Çalışma Ödeneği‘nin Mayıs 2022
tarihine kadar yeniden hayata geçirilmesi konusunda taleplerimizi
dile getirdi.
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ZİRAAT BANKASI YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ’NDEN ZİYARET
Ziraat Bankası Marmaris Şubesi’ne yeni atanan Marmaris Şube Müdürü Hasan Hüseyin Özcan, Uzunyalı Şube
Müdürü İsmail Kırgöz ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan’ı makamında ziyaret etti. Başkan
Ayhan, şube müdürlerine pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden ekonomik ve ticari sıkıntıların yangın afeti nedeniyle daha ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Acilen alınması gereken ekonomik tedbirler
ve kredi destek paketi hazırlanması konuları istişare edildi.

HALKBANKASI YENİ ŞUBE MÜDÜRÜ’NDEN ZİYARET

Halkbank Marmaris Şubesi’ne yeni atanan şube müdürü Mustafa Çömez, KOBİ Müşteri İlişkileri Yetkilileri
İbrahim Deniz Çelebi ve Güney Gökçe ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında yaşadığımız yangın afeti sonrası alınması gereken ekonomik tedbirler ve kredi
destek paketi hazırlanması konuları istişare edildi.
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MARMARİS ÇAM BALI’NA KOSGEB DESTEĞİ
Dünya’nın incisi Marmaris’te yaşanan yangın afeti sonrası Aydın Milletvekili Metin Yavuz ve İzmir Milletvekili
Cemal Bekle, Odamız’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu
Ayhan’ın ev sahipliğinde yapılan görüşmede KOSGEB Aydın Müdürü Sadullah Dülger’de yer aldı. Görüşmede
yangının vermiş olduğu hasar, Marmaris’in yangın sonrası ekonomik durumu değerlendirildi. Alınması gereken ekonomik tedbir ve destekler ile Marmaris Çam Balı üretiminin devam edebilmesi için acil alınması gereken önlemler istişare edildi. Ayrıca, KOSGEB Acil Destek Kredisi’nin limit artırımı ve kapsamının genişletilmesi
konusu da değerlendirildi.

Turizm Bakanı’na
Sektörün Taleplerini İlettik
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris’te resmi kurumlar ve turizmciler ile biraraya geldi.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ve resmi ve sivil toplum kuruluşlarının yer
aldığı toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, özellikle pandemi sebebiyle zor günler geçiren turizm sektörünün, yangın afetinin ardından durma noktasına geldiğini iletti. Turizm ve buna bağlı sektörlerdeki tüm işletmecilerin uzun süredir ekonomik kriz yaşadığını belirten Başkan Ayhan, sektörün yeniden
ayağa kaldırılması için bir dizi ekonomik tedbir ve desteğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Turizm sektörünü
yeniden ayağa kaldırmak için beklentilerimizi dile getirdi.
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MTO; “MARMARİS İÇİN HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIRIZ”
Marmaris’te 8 gün boyunca devam eden yangın afetinin sona ermesiyle birlikte Marmaris Ticaret Odası
(MTO) hem vatandaşların
hem de turizm camiasının sesini duyurmak için
gerekli temasları kurarak,
acilen hayata geçirilmesi
gereken ekonomik destek
taleplerini ilgili Bakanlar’a
iletti. MTO, “Marmaris’in
yaralarını sarmak için görev başındayız” dedi.
29 Temmuz günü başlayan ve
Marmaris yarımadasının büyük bir
kısmını yakarak küle dönüştüren
yangın afetinin ardından MTO,
yangının boyutlarını ve yarattığı
tahribatın ekonomik etkilerini
azaltmak için kolları sıvadı. Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu
Ayhan, özellikle pandemi sebebiyle ekonomik anlamda zor günler
geçiren Marmaris’in, yangın afeti
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ile birlikte turizmin durma noktasına gelmesinin ardından acil
ekonomik desteklerin hayata geçirilmesi için görüşmeleri başlattı.
Yangının sona ermesi ile beraber
ilgili Bakanlık toplantılarında bu talepleri dile getiren Ayhan, zorlu bir
kış döneminin kapıda olduğunu ve
ekonomik tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Başkan Ayhan; “Geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sebebiyle maalesef
kötü bir turizm sezonu geçirdik.
Bu sene ise hem pandemi hem
yangın afeti derken Marmaris’te
turizm sezonu kalmadı. 8 gün boyunca ciğerlerimiz yandı, hepimiz
çok üzgünüz. Ancak üyelerimizi
bekleyen başka sıkıntılar da kapıda. İngiltere’nin Türkiye’yi hala
kırmızı listeden çıkarmamış olması
turizm sezonunu başlamadan
bitirdi. Bu nedenle bazı ekonomik
tedbirlerin özellikle afet bölgesi
Marmaris için hayata geçirilmesi
şart. Geçtiğimiz gün İçişleri, Çevre
ve Şehircilik, Ulaştırma, Tarım ve
Orman Bakanımız ile yapılan ortak
toplantıda dile getirdik. Tahakkuk
edecek vergi, SGK ve Bağ-kur
prim borçlarının en erken Mayıs

ayına kadar ötelenmesi gerekiyor.
Geçtiğimiz yaz sezonunun da
kötü geçmesi sebebiyle pek çok
işletmecimiz kredi kullanmak
zorunda kaldı. Mevcut kredilerin
faizsiz olarak en az 1 yıl ötelenmesi sektörün ayakta kalabilmesi
için şart. Ayrıca, KOSGEB’in Acil
Destek Kredisi’ne sadece yangında
işyerinde hasar oluşan işletmeler
başvurabiliyor. Bu krediye yangından dolaylı olarak etkilenen tüm
işletmelerin başvurabilmesi için
kapsamının genişletilmesi gerekiyor. Marmaris’te işler domino taşı
gibidir. Birinin aldığı darbe pek
çok işletmeyi ne yazık ki etkiliyor.
Bu nedenle ekonomik tedbirlerin
bir an evvel alınması gerekiyor.
Turizm Bakanımız ile yaptığımız
toplantıda da Marmaris’te faaliyet
gösteren tüm sektörlerin desteğe
ihtiyaç duyduğunu belirttik” dedi.
BİRLİĞİMİZDEN TAM DESTEK
ALDIK
Geçtiğimiz günlerde Marmaris’i
ziyaret eden Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’na da hazırladıkları sunumla birlikte yangının

tüm detaylarını ve bıraktığı hasarı
anlattıklarını belirten MTO Başkanı
Ayhan, TOBB’dan tam destek
aldıklarını ekledi. Başkan Ayhan;
“Yangının ilk gününden itibaren
Birliğimiz an be an gelişmeleri takip etti. Başkanımız Sayın M. Rifat
Hisarcıklıoğlu aynı gün 365 oda ve
borsaya çağrıda bulunarak yangınla mücadelede ihtiyacımız olan
sivil arazöz ve su tankerlerinin
temin edilmesini sağladı. Çevre il
ve ilçelerimiz başta olmak üzere
pek çok şehirden gelerek destek
verdiler. Ardından Birlik Başkanımızın Marmaris’e ziyareti sırasında da yangının tüm etkilerini
gözler önüne seren bir çalışma ile
tüm destek taleplerimizi anlattık.
Özellikle yangında evini kaybeden
vatandaşlarımıza yardım edilmesi
hususunda TOBB’un başlattığı
yardım kampanyası ile eşyalarının
temin edilmesi için çalışmalara
başladık. En kısa sürede evini ve
eşyasını kaybeden hemşerilerimize yardım elimizi uzatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
YANGIN SÜRESİNCE İHTİYAÇ
DUYULAN HER KONUDA GÖREV
BAŞINDAYDIK
Marmaris’te pek çok noktayı
etkisi altına alan yangın afeti
sırasında MTO binasında kurulan
koordinasyon noktası ile özellikle
itfaiye çalışanları, orman ekipleri

Başkan Ayhan;
“Yangın boyunca
çalışan arazöz ve su
tankerlerinin denizden
su ikmali yapabilmeleri
için çok sayıda dalgıç
pompa ve bu cihazlara
elektrik sağlayacak
jeneratör temin ettik.”
ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Ayhan yapılan
çalışmaları hem TOBB’a hem de
Bakanlıklara bildirdiklerini söyledi.
Başkan Ayhan; “Yangın boyunca
çalışan arazöz ve su tankerlerinin
denizden su ikmali yapabilmeleri
için çok sayıda dalgıç pompa ve
bu cihazlara elektrik sağlayacak
jeneratör temin ettik. Hisarönü
köyümüze konuşlandırılan Sahra
hastanesine vasıta, jeneratör ve
diğer gerekli malzemeleri temin
ettik. Yangın esnasında tahliye
edilen vatandaşlarımıza ve çevre
illerden gelen ekiplere Odamız
üyesi konaklama işletmelerinin
desteğiyle konaklama sağladık.
TOBB’un desteğiyle yangın anında
iletişimin kesilmemesi için 3 adet
gezici baz istasyonu kurdurduk.
Yangın sırasında güvenli bölge

oluşturulması için odamızın,
üyelerimizin ve çevre odalarımızın
desteğiyle iş makineleri ve onlarca
benzinli testere temin edip yetkili
kurumlara teslim ettik. Yangınla
mücadele eden araçlara ihtiyaç
duyulan profesyonel ekipmanları
ve ekiplerine yanmaz profesyonel
kıyafetler gibi diğer ihtiyaç malzemelerini sağladık. Sahada çalışan
araçlara, jeneratörlere ve benzinli
testerelere Odamız üyesi petrol
istasyonlarından yakıt temin ettik.
İlgili üyelerimizin desteğiyle bozulan itfaiye ve yangına müdahale
araçlarının tamirini yaptırdık. 8
gün boyunca yangınla mücadele
eden resmi ve gönüllü tüm ekiplere yangın söndürücü sentetik
köpük, gıda, ilaç, maske, kafa
lambası, fener, pil, giysi, vb. malzemeleri temin ederek ilgili kurum
ve yardım noktalarına teslim ettik.
Çevre il ve ilçelerden her gün tırlar
dolusu buz getirttik, bunları saklamak için dipfriz ve üyelerimizden
soğuk hava deposu sağladık. Bu
buzların Marmaris’e getirilmesi
ve yangın alanlarına ulaşımı için
üyelerimizden araç temin ettik.
Azerbaycan’dan desteğe gelen
105 Azeri kardeşimizin ve diğer
illerden gelen itfaiye ekiplerinin
ulaşımını ve kişisel ihtiyaçlarını
karşıladık. Yangından etkilenen
bölgelere psikolojik destek sağlanması için travma alanında uzman
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psikolog ekip kurulmasına öncülük ederek, gerekli araç ve ekipmanlarını temin ediyoruz. Elektrik
olmayan köylerimizde ihtiyaç olan
hanelere jeneratör ve buzdolabı
temin etmeye devam ediyoruz ve
diğer ihtiyaç sahiplerine olan desteğimize de devam etmekteyiz”
şeklinde konuştu.

ile yaptığımız görüşme sonrası
Milli Park alanları arıcılarımıza
açıldı. Yetersiz kalması halinde B
planımız hazır. En önemli marka
değerimize sahip çıkmak bizim
Marmaris’e karşı en büyük görevimiz. Marmaris Çam Balı üretimi
kaldığı yerden devam edecek” diye
konuştu.

MARMARİS ÇAM BALI EN
ÖNEMLİ MARKA DEĞERİMİZ
2019 yılında MTO tarafından coğrafi işareti tescillettirilen Marmaris
Çam Balı üretiminin yangın sebebiyle büyük darbe aldığını söyleyen MTO Başkanı Ayhan, yeniden
üretim yapılabilmesi için gerekli
alt yapı çalışmalarını başlattıklarını
açıkladı. Özellikle Marmaris Çam
Balı üretiminin %64’ünün sağlandığı Osmaniye, Bayır, Hisarönü,
Orhaniye ve Turgut ormanlarının
yanması ile birlikte oluşacak üretim kaybının en aza indirgenmesi
için yayladaki kovanların yeni
noktalara konuşlandırılması konusunda görüşmeler yaptıklarını
söyledi. Başkan Ayhan; “Yangın sırasında mevsimsel nedenlerle 141
bin kovanımız Marmaris dışında
bulunuyordu. Çok şükür buradaki
kovanlarımızda beklediğimiz gibi
büyük bir hasar yok. Arıcılarımız
Marmaris’e dönmeden önce kovanlarını yerleştirebilecekleri yeni
kızılçam alanlarını tespit edip hazırlığımızı yapmak zorundayız. İlçe
Tarım Müdürlüğümüzle işbirliği
içinde çalışıyoruz. Tarım ve Orman
Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkgece

VATANDAŞLARIMIZIN
YARALARINI SARACAĞIZ
Yangının Marmaris’te sona ermesinin ardından hasar gören köylere ziyaret düzenleyerek hasar
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tespit çalışmaları yaptıklarını da
ifade eden Başkan Ayhan, en kısa
sürede tüm ihtiyaçların karşılanması için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Ayhan; “Yangın sonrası 100’ün üzerinde aile maalesef
evsiz kaldı. Marmaris Belediyesi
ile işbirliği içinde, hayırsever üyelerimizin de desteği ile bu ailelerimizin en kısa sürede ihtiyaçlarını
tamamlayacağız. Yaraların hızlıca
sarılması ve yanan ormanlarımızın
rehabilitasyonu için MTO olarak
yapılabilecek her çalışmada elimizi
taşın altına koyacağız” dedi.

MARMARİS YANGINI HAKKINDA
İNGİLTERE MEDYASINI BİLGİLENDİRDİK

Marmaris yangını sırasında oldukça önemli hale gelen doğru bilgi
akışını sağlayabilmek için Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu
Ayhan, BBC World haber kanalına canlı bağlanarak yangın hakkında
İngiltere ve dünya kamuoyunu bilgilendirdi. Konuyla ilgili olarak
Marmaris’te yanan alanlar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan Ayhan, yapılan söndürme çalışmaları ile ilgili de açıklamada bulundu.

TOBB’DAN MARMARİS’TE YANGIN SONRASI HASAR TESPİTİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Başkanı (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ilçemizde yaşanan ve 8 gün
süren yangın afetinin ardından,
yangının etki alanı ve hasar tespitini istişare etmek üzere Odamız’ı ziyaret etti. Meclis ve Yönetim Kurulu
üyelerimizin de katıldığı toplantıda,
Yönetim Kurulu Başkanımız Mutlu
Ayhan bir sunum yaptı.
Özellikle yanan alanların büyüklüğünü vurgulayan Başkan Ayhan,
yangının söndürülmesinin ardından bölgesel taleplerimizi ve üye işletmecilerimiz için hızlıca yapılması
gereken ekonomik desteklerin hayata geçirilmesi konusunda Başkan
Hisarcıklıoğlu’ndan destek istedi.
Ayrıca, Coğrafi İşaretli Marmaris
Çam Balı’nda, yanan alanların çam
balı üretim yerlerinin çoğunlukta
olduğu bölgeler olması sebebiyle
uğradığı üretim kaybını da gözler
önüne seren Ayhan, arıcılarımız ve
arılı kovanlarımızın da yangında
kayıp yaşadığını ekledi. Marmaris
Çam Balı’nda önümüzdeki dönemde üretim için acil eylem planı
yapılması gerektiğini belirtti.
Başkan Ayhan, yangının ilk anından
itibaren Başkan Hisarcıklıoğlu’nun
çağrısı üzerine desteğini esirgemeyen Oda ve Borsa camiamıza da
teşekkürlerini iletti.
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BAŞKAN AYHAN’DAN ANKARA TEMASLARI
Pandemi nedeniyle son 2 senedir oldukça hasar alan turizm işletmecilerini zorlu bir kış
dönemi bekliyor. Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan,
turizm sezonunun oldukça geç başlamasından dolayı işletmecilerin ekonomik
ve ticari taleplerini iletmek üzere Ankara’da bir dizi görüşme yaptı.
2020 yılı mart ayından bu yana
ekonomik ve ticari alanda alınan
tedbirler kapsamında Marmaris’te
bulunan turizm işletmecilerinin
oldukça sıkıntılı günler geçirdiğini
ve bu anlamda acil destek paketlerinin hızlıca hayata geçirilmesi
için pek çok kez girişimde bulunan
MTO, önümüzdeki turizm sezonu
başlamadan önce Ankara’da çeşitli
Bakanlıklar ve elçilikler ile temas
kurdu. İlk olarak Türkiye Odalar
Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M.Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüşen
Başkan Ayhan, üye işletmelerinin
ihtiyaç duyduğu ekonomik destek
paketlerini görüştü. Ardından T.C.
Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai
Uçarmak ile biraraya gelen Başkan
Ayhan, aynı talepleri bu kez Bakan
Yardımcısına ileterek Marmaris’in
ekonomik ve ticari durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
ZORLU BİR KIŞ KAPIDA
Ankara’da TOBB Başkanı ile
biraraya gelen MTO Başkanı
Ayhan, görüşme esnasında Marmaris ekonomisinin son durumu
hakkında değerlendirmelerde
bulunduğunu belirtti. İngiltere
pazarının henüz açılması sebe-
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biyle geçtiğimiz yıla oranla daha
düşük bir turizm sezonu yaşayan
Marmaris için, bu kışın daha zorlu
geçeceğini söyledi. Başkan Ayhan,
Bu nedenle bazı ekonomik desteklerin hızlıca hayata geçirilmesinin
2022 sezonu için üye işletmelere
oldukça yardımcı olacağını ekledi.
Başkan Ayhan; “Birlik Başkanımız

ile yaptığımız ilk görüşmede üye
işletmelerimizin Odamıza ilettiği
talepleri ve acil destek paketi beklentilerini ilettik. Mevcut kredilerin
ertelenmesi, KGF destekli yeni
kredi paketi hazırlanması ve kısa
çalışma ödeneği benzeri yeni bir
istihdam desteğinin hayata geçirilmesi, hususunu istişare ettik. Aynı

taleplerimizi ertesi gün geniş katılımlı yapılan istişare toplantısında
tekrar dile getirdik. Umuyorum ki,
özellikle Marmaris’in hem pandemi hem de yangın nedeniyle aldığı
büyük yaraları sarmak için gerekli
yardımlar en kısa sürede yapılacaktır. Biz MTO olarak sesimizi
duyurmak için elimizden geleni
yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Başkan Ayhan, Milas Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer,
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mustafa Ercan ve Muğla
Ticaret Borsası Başkanı Hurşit
Öztürk ile birlikte T.C. Ticaret
Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak
ile yaptığı görüşmede de özellikle
pandemi ve yangın afeti sonrası
durma noktasına gelen turizm faaliyetlerinden bahsettiklerini söyledi. Başkan Ayhan; “Ticaret Bakan
Yardımcımıza son dönemde artan
hammadde maliyetleri sebebiyle
yeni ekonomik destek paketlerinin
ve ticari tedbirlerin hayata geçirilmesinin özellikle Marmaris için oldukça elzem olduğunu ilettik. Kendisi de bu konunun öneminden
haberdar. En kısa sürede olumlu
sonuçlar alacağımıza inanıyorum.
Marmaris’te ticaret artarak devam
edecek” ifadelerini kullandı.
365 ODA VE BORSA
AFETZEDELER İÇİN BİRLEŞTİ
Marmaris’te yaşanan ve günler

süren yangın afetinin ardından
TOBB tarafından başlatılan yardım
kampanyası sona erdi. 365 oda ve
borsa arasında toplanan yardımlar yangın ve sel afetinden hasar
gören il ve ilçelerde kullanılmak
üzere, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu beraberinde yapılan toplantı
sırasında AFAD’a teslim edildi.
Toplantıya Marmaris adına katılan
MTO Başkanı Ayhan, “Ülkemizin
farklı bölgelerinde yaşanan orman
yangınları ile sel afetleri için iş
dünyası adına Birlik Başkanımız
Hisarcıklıoğlu önderliğinde tüm
oda ve borsalarımız seferber olup,
yaraların sarılmasına yardımcı
olmak için 3 Ağustos'ta yardım
kampanyası başlatmışlardı. Kampanyaya oda ve borsalar, sektör
meclisleri, kadın ve genç girişimci
kurumları, iş dünyasından pek çok
isim katıldı. TOBB Yönetim Kurulu
üyeleri, Antalya, Arhavi, Aydın,
Bodrum, İnebolu, Kastamonu,
Manavgat, Milas, Muğla, Silifke,
Sinop, Tunceli ve Van oda ve bor-

sa başkanlarımız ile kampanyaya
en yüksek miktarda bağış yapan
İstanbul Ticaret Odası, Ankara
Ticaret Odası, İstanbul Ticaret
Borsası, Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası, İstanbul ve Marmara, Ege,
Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri
Deniz Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası, Polatlı Ticaret Borsası
başkanlarımız katıldı. Toplanan bu
yardımlar sayesinde mağdur olan
pek çok kişinin ihtiyacı giderilecek”
dedi.
KIRGIZİSTAN’I DAVET ETTİ
MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan,
ziyaretlerinin ardından son olarak
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Kırgızistan’ın
bağımsızlığının 30. yıldönümü
kapsamında Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev’in ev
sahipliğinde yapılan “Kırgızistan
Fotoğraf Sergisi” açılışına katıldı.
Sergiyi Büyükelçi ile birlikte gezen
Ayhan, Kırgızistan halkını Marmaris’e davet etti.
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Birliğimiz kuruluşu olan MEYBEM’in MYK Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme
hizmeti kapsamında olan Emlak Danışmanı Seviye 4 ve Sorumlu Emlak Danışmanı
Seviye 5 Ulusal Yeterliliğinde, Odamızın yoğun talepleri sonucunda, AB hibe desteği
getirilmiştir.
Adayın sınava girmesi ve başarılı olması sonrasında yatırmış olduğu sınav ücreti
adaya iade edilecektir. Belge masrafı karşılığı olan 200 TL hibe kapsamında değildir.
Sözleşme tarihi olan 7 Eylül 2021’den önce Odamıza sınav başvurusu yapmış olan
ve sınav süreci devam eden adaylar ile bu tarihten önce Mesleki Yeterlilik Belgesi
almaya hak kazananlar hibeden yararlanamamaktadır.
Detaylı bilgi için
Eylem Miray Apak- 02524170469-117

“YENİDEN MARMARİS”
PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un
başkanlığında, Marmaris Ticaret Odası (MTO), Türkiye
Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Güney Ege
Turistik Otelciler Birliği (GETOB) işbirliğinde “Yeniden
Marmaris” başlıklı bir toplantı düzenledik. Toplantıya,
Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ
Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet
Oktay, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Hollanda
Krallığı Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun,
Moldova Fahri Konsolosu Serkan Yazıcı ve Dalaman
Havalimanı Pazarlama Direktörü Orçun Songur da
katıldı. Yaklaşık üç saat süren toplantıda yaşadığımız
yangın afeti sonrası yaralarımızı hızlıca sarmak adına
turizmcilerin sıkıntıları ve sektörün beklentileri ile
Marmaris turizminin geleceği adına kısa, orta ve
uzun vadede hayata geçirilmesi planlanan projeler

görüşüldü. Bakan Ersoy, pandemi ve yangın afetinin
ardından Marmaris’imizin yeni bir turizm yüzüne kavuşması ve sosyo-ekonomik açıdan daha gelişmiş bir
destinasyon olabilmemiz adına hazırlanan sunumu
dikkatle dinlerken, önümüzdeki günlerde bakanlık
yetkililerinin Marmaris’e gelerek gerekli çalışmaların
başlatılması konusunda talimat verdi.

GÜNEY EGE ELELE
Yönetim Kurulumuz Güney Ege Sanayi ve
İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) Yönetim
Kurulu Başkanı Oktay Mersin, MarmarisGİAD
Başkanı ve GESİFED Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kemal Huz ve GESİFED Yönetim
Kurulu üyelerinden oluşan heyeti ağırladı.
Başkan Ayhan, Aydın, Muğla ve Denizli illerini
kapsayan GESİFED Yönetim Kurulu üyelerine,
Marmaris’te yaşanan yangın afetinin ardından
yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Marmaris
turizm sektörünün pandemi ve yangın nedeniyle başlayamadan bitmek durumunda kaldığını belirten Başkan Ayhan, tüm kurumların
iş birliği halinde ortak projeler oluşturmasının
bölgemize büyük katkı sağlayacağını sözlerine
ekledi. Başkan Ayhan ayrıca, önümüzdeki
dönemde federasyona bağlı dernekler tarafından yapılacak seminer, kongre tarzı toplantıların Marmaris’te tertip edilmesi konusunda
destek talebinde bulundu.
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YUNANİSTAN’DAN
ANLAMLI ZİYARET
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Despina Balkiza’yı
ağırladı. Türkiye ve Yunanistan arasındaki ticari
faaliyetlerin görüşüldüğü ziyarette Başkan Ayhan, Marmaris ve Rodos arasında uzun yıllardır
yürütülen ekonomik ilişkiler hakkında bilgi verirken Yunanistan ile ikili işbirliklerinin iki ülkenin
hem coğrafi hem de kültürel yakınlığı sebebiyle
çok önemli olduğuna dikkat çekti.
Ayrıca, her iki ülkede de yaşanan yangın felaketlerinin ardından adalar arası feribot seferlerinin
bir an önce başlamasının ekonomik canlanma
için mühim olduğunu da sözlerine ekledi. Görüşme sırasında Başkan Ayhan ve Başkonsolos
Balkiza, Türkiye ve Yunanistan arasında bulunan
ticari iş birliklerini ve geliştirilebilir ekonomik
alanları da istişare etti.
Başkonsolos Balkiza, Odamız bünyesinde faaliyet
gösteren Yunanistan vize ofisini de ziyaret etti.

GÖKOVA YELKEN KULUBÜ’NDEN ZİYARET
Gökova Yelken Kulübü Koordinatörü Mustafa Yaşar ve Kurumsal yönetim Danışmanı Nihan Burcu Yaman,
Yönetim Kurulu Başkanımızı ziyaret etti. Akademi çalışmalarından bahseden Yaşar ve Yaman, Başkan Ayhan
ile önümüzdeki dönemde yapılabilecek iş birliklerini değerlendirdi.
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MARMARİS ÇAM BALI VE TURGUT FISTIĞI, YÖREX FUARI’NDA YERİNİ ALDI
Türkiye’nin her ilinden yöresel ürünleri biraraya getirerek tüketici ile buluşturmayı hedefleyen YÖREX Yöresel
Ürünler Fuarı, bu yıl 11’inci kez kapılarını açtı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği himayesinde yapılan fuarda
GEKA çatısı altında yer alan Muğla standında coğrafi işaretli Marmaris Çam Balı ve Turgut Fıstığı tanıtımı yapılıyor. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Ömer Erden, Meclis Üyelerimiz Gökhan Kemal Kaya ve Cengizhan
Güngör, Genel Sekreter Taşkın Baykara ve Odamız personeli Yılmaz Yorulmaz’ın katılım gösterdiği fuarda
ilçemizin katma değeri Marmaris Çam Balı’na yoğun ilgi gösterildi.

MARMARİS ÇAM BALI COĞRAFİ İŞARET ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Odamız, Marmaris Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan Marmaris Çam Balı Coğrafi İşareti denetleme kurulu üyeleri, coğrafi işaret başvurusu için kayıt yaptıran
arıcılarımızı yerinde ziyaret ederek, ürettikleri Marmaris Çam Balı’nın coğrafi işaret kriterlerine uygunluğunu
denetledi. Denetimler sonrasında coğrafi işaret almaya hak kazanan üreticiler Odamız web sayfasından ilan
edilecektir.
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AMOS ANTİK KENTİ
MEDYA ÇALIŞMALARI
TAŞ GASTE BELGESELİ
Antik çağın habercisi Mesut Yar,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Dr. Mehmet GÜRBÜZER Başkanlığında kazılarına yeni başlanan
yaklaşık 3 bin yıllık Amos Antik
Kenti’nde antik çağda Rodos’un
“Karşıyaka”sı olarak adlandırılan
bölgede ilk bulguları kazı ekibiyle
birlikte olay yerinde inceledi.
MTO tarafından Marmaris’e davet
edilen programda Mesut Yar,
milattan sonra üçüncü yüzyılda
burada işlenen kültürel cinayetin
şifrelerini, arkeologlarla birlikte
çözmeye çalıştı.

82

www.mto.org.tr

Haftalık Oksijen Gazetesi’nde ünlü yazar Ali Boratav’ın Mavi Dünya köşesinin bu
haftaki konusu “Marmaris’ten sevindirici haberler: Nimara, Amos, Phoenix” başlığı
altında Odamız projeleri oldu. Dünya’nın İncisi Marmaris’imizin arkeolojik ve kültürel zenginliklerini tanıtan Sayın Ali Boratav ve Oksijen Gazetesi’ne teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Gazeteci-Yazar Ali Boratav’ı ağırladı. Oksijen Gazetesinde son
dönemde yazdığı turizm ağırlıklı yazılarını yakından takip ettiğimiz Boratav ile Odamız projelerini görüştük.
Boratav, Başkan Ayhan’a kendi yazdığı Mavi Yolculuk Rehberi adlı imzalı kitabını hediye etti. Biz de Sn. Boratav’a Odamız kültür yayınlarını takdim ettik.
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MARMARİS, İSKANDİNAV
PAZARINDA YÜKSELİŞE GEÇECEK
Pandemi nedeniyle tüm dünyada turizm trendlerinin değişime uğramasının
ardından, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası (MTO) iş
birliğinde İskandinav ülkeleri ile olan turizm ilişkilerinin yeniden
canlandırılması amacıyla geliştirme toplantısı yapıldı. Toplantı sonucunda
Mayıs 2022 tarihinde Dalaman-Kopenhag uçuşu başlayacağı açıklandı.

Geçtiğimiz yıldan bu yana tüm
dünyayı etkisi altına alan pandemi,
özellikle turizm sektöründe yeni
değişkenlerin ortaya çıkmasına
sebep oldu. Kısıtlama tedbirleri
ve karantina koşullarının ardından ülkelerarası turizm ilişkileri
durağan seviyesine gerilemek zorunda kaldı. Bu nedenle özellikle
Marmaris’te turizm paydaşlarına
alternatif destinasyonlar eklenmesi için kollar sıvandı. Marmaris
Belediyesi ve MTO öncülüğünde,
TÜRSAB, GETOB ve Dalaman Havalimanı iş birliğinde, uzun yıllar
önce İskandinav ülkeleri ile olan
turizm ilişkilerinin yeniden canlandırılması için turizm paydaşları bir
araya geldi.
Marmaris’te düzenlenen İskandinav Ülkeleri İş Geliştirme Toplantısında, turizm sektörünün önde
gelen firma ve yetkilileri bir araya
geldi. Marmaris Belediye Başkanı
Mehmet Oktay, MTO Yönetim
Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan,
GETOB Başkanı Mustafa Deliveli,
TÜRSAB Marmaris BTK Başkanı
Suat Esin, YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun
Songur’un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Türk Hava Yolla-
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rı, Corendon Airlines, Anadolu Jet,
Sun Express hava yolu firmalarının
yanı sıra, Aurinkomatkat, Network
Travel, Destination Services, DER
Touristik Nordic, Mixx Travel,
Sunweb Group, On the Beach
Tours ve Summer Tour, TUI Dalaman gibi bölgede faaliyet gösteren
tur operatörü firmaları ve seyahat

acentelerinin yetkilileri de katıldı.
Toplantıda İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya ülkelerinde
turizm potansiyelini artırmak ve
Marmaris’e bu ülkelerden turist
getirebilmek için karşılıklı görüş
alışverişi yapıldı.
ALTERNATİF PAZAR PAYIMIZI
ARTIRMALIYIZ
Toplantının açılış konuşmasını
yapan Marmaris Belediye Başkanı
Mehmet Oktay, pandemi sonrası
turizmin daha iyi noktalara gelmesi için yapılan çalışmanın önemine
değinerek “Marmaris özellikle son
10-15 yıldır ağırlıklı tek pazara
mahkûm edilmiş durumda. Bunun
da olumsuzluklarını özellikle son
2 yıldır ciddi anlamda yaşıyoruz.
Bu anlamda alternatif pazarlar
payımızı artırmak için bu çalışmayı
oldukça önemsiyorum” dedi.
1990’lı yıllarda Marmaris’in İskandinav pazarında payının oldukça
yüksek olduğunu söyleyen Oktay,
özeleştiri yapmak gerektiğini
hatırlatarak “Bu pazar kaybındaki
ağırlıklı sebep bizlerin yaptığı yanlışlar, eksiklikler, hatalardı. Hep
birlikte bundan ders çıkarmak
gerekir” diye konuştu. Marmaris’te
turizmin tüm paydaşları arasında

bir iş birliği havası oluştuğunu dile
getiren Oktay, Belediye olarak
üzerlerine düşen görevi yapmaya
hazır olduklarını ifade etti. Turizm
sezonunda özellikle turist ağırlayan noktalarda yol, altyapı, üstyapı
çalışmalarına ara verdiklerini açıklayan Oktay, “Sizlerin tüm tavsiyelerine, önerilerine açığız. Burada
çok güzel bir toplantı olacağına ve
somut verilerini de en kısa sürede
alacağımıza eminim. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum” diyerek
sözlerini bitirdi.
GEÇMİŞTEN GELEN BAĞIMIZ VAR
Toplantıda Marmaris’i kapsamlı
olarak anlatan bir sunum yapan
MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan, kültürel, sağlık, gastronomi, aktivite
ve tarih gibi turizm çeşitliliğinden
bahsetti. Marmaris’in antik çağlardan bu yana pek çok uygarlığa

ev sahipliği yaptığını anımsatan
Başkan Ayhan, bölgenin en değerli
ve kapsamlı turizm çeşitliliğine
sahip olduğunu belirtti. Başkan
Ayhan, uzun yıllar önce özellikle İskandinav ülkelerinden Marmaris’e
olan büyük ilgiyi hatırlatarak, dijital turizm seçenekleri ile birlikte
bölge ile yeniden sıkı ilişkilerin kurulmasının gerekliliğine dikkatleri
çekti. Özellikle Finlandiya ile sıkı
bir turizm alışverişi yapıldığını ve
pek çok turizm işletmesinin bölgeye aşina oluğunu belirten Başkan
Ayhan, değişen alışkanlıklara
göre yeni bir turizm anlayışının
oluştuğunu ve Marmaris’in buna
çok hızlı adapte olduğunu belirtti.
Başkan Ayhan, Marmaris’in İskandinav ülkeleri için tercih edilebilir
bir destinasyon olduğunun altını
çizerek, acente ve havayolu firmalarını iş birliğine davet etti.

İLK UÇUŞ MAYIS AYINDA
BAŞLIYOR
Toplantı sırasında yaşanan gelişmelerden biri de Dalaman-Kopenhag arasında 6 Mayıs tarihinde
tarifeli ilk uçuşun başlayacağı
haberi oldu. Sun Express firmasının gerçekleştireceği uçuşa, 25 Haziran tarihinde Corendon Airlines
da katılarak Dalaman-Kopenhag
hattındaki tarifeli sefer sayısı
haftada üç olacak. İskandinav
ülkeleri ile Dalaman arasında uçuş
seferlerinin artırılması için yapılan
görüşmeler sırasında duyurulan
bu haber, diğer hava yolu firmaları
ve acenteler tarafından oldukça
olumlu bir gelişme olarak karşılandı.
MARMARİS, İSKANDİNAV
PAZARINDA CİDDİ OYUNCU
OLABİLİR
Toplantı sırasında söz alan acente
ve hava yolu firmaları yetkilileri,
Marmaris’in İskandinav pazarında
önemli bir oyuncu olabileceğini
belirtti. Bölge insanının turizm tercihlerinin Marmaris’te karşılanabilir olduğunu söyleyen yetkililer, iyi
bit tanıtım çalışmasının ardından
yeniden yoğun bir turizm ilişkisinin inşa edilmesinin önünde hiçbir
engel olmadığına işaret etti. İskandinav turisti hakkında püf noktaları da veren acente ve havayolu
firmaları yetkilileri, pandeminin ardından butik tatil tercihlerinin öne
çıktığını, bu anlamda Marmaris’in
şansının yüksek olduğunu ifade
etti.
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MUĞLA BORSA VE ODALARI BİR ARAYA GELDİ
Muğla Odaları ve Borsası, Datça’da düzenlenen ortak toplantıda bir araya gelerek
üyelerin sorunları ve taleplerine ilişkin yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüştü.

Üç ayda bir düzenlenen rutin toplantılar kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne
bağlı Muğla Borsa ve Odaları, 15
Ekim Cuma günü Datça’da Bülent
Ecevit Kültür Merkezinde bir araya
geldi. Muğla Ticaret ve Sanayi
Odası (MUTSO) ev sahipliğinde
gerçekleştirilen toplantıya Muğla
Ticaret Borsası (MTB), Bodrum Ticaret Odası (BODTO), Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO), Fethiye
Deniz Ticaret Odası, Marmaris
Ticaret Odası (MTO) ile Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) Meclis
ve Yönetim Kurulu Başkanları ile
yönetim kurulu üyeleri katılım
sağladı.
Toplantının açılış konuşmasını
gerçekleştiren MUTSO Meclis
Başkanı H. Koray Özcan, “Türkiye
Odalar ve Borsalar bünyesinde ilimizi temsil eden değerli borsamız
odalarımız olarak, üyelerimizin
menfaatine olacak çalışma,
sorunlar ve çözüm önerilerini
görüşmek amacıyla bugün sizlerle
bir arada olmaktan memnuniyet
duyuyoruz.” diyerek toplantının
moderatörlüğünü gerçekleştirdi.
MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Ercan ise, gündem
maddelerinin görüşülmesinin
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ardından toplantı kapanış konuşması gerçekleştirerek şu ifadelere
yer verdi: “Coğrafi işaretli ürünler
için Temmuz 2020’de Yatağan’da
hizmete açtığımız MUTSO Zeytinpark, tüm odalarımızın ve borsamızın, tüm ilçelerimizin yöresel
ve coğrafi işaretli ürünlerinin
tanıtım ve satışının yapıldığı bir
yer. Önümüzdeki hafta da burada
tüm ilçelerimizden gelen yöresel
ve coğrafi işaretli ürünlerimizin

tanıtımlarını, Antalya’da gerçekleştirilecek YÖREX Yöresel Ürünler
Fuarında gerçekleştireceğiz. Zincir
marketler konusunda geçtiğimiz
haftalarda Ticaret Bakanımız Sayın
Sezai Uçurmak’ı ikinci kez ziyaret
ettik. Buradaki temel amacımız
zincir marketlerde yalnızca temel
ihtiyaç maddelerinin satılması.
Çünkü yerel küçük esnafın tamamının malını satıyorlar. Bunların
tamamını sayın bakan yardımcısına ikinci kez ilettik. Konunun takipçisi olacağız. Odalar üyelerinin
menfaatini sağlamak için varlar.”
Oda başkanlarının sırasıyla söz
aldığı toplantıda, oda üyelerinin
ekonomik tedbir talep ve beklentileri, ham madde fiyatlarındaki
fahiş artışlar, Muğla Menteşe’yi
doğrudan, ilçeleri dolaylı yoldan
ilgilendiren bölge trafik kavşağının
düzenlenmesi, yaşanan yangın
felaketinin tekrarlanmaması adına
alınabilecek önlemler, turizm sektörünü etkileyen kalifiye eleman
sorunu, kısa çalışma ödeneğinin
tekrar başlatılmasının sektörler
için gerekliliği, Muğla Borsa ve
Odalarının kamunun karar alma
süreçlerinin etkisinin analiz edilmesi ve Ukraynalı turizmcilerin
ilimize ziyaretlerinin planlanması
gibi konularda görüşler aktarıldı.

MTO’DAN 2022 ATAĞI

Son 2 senedir Marmaris’te neredeyse durma noktasına gelen turizm
sektörünü 2022 yılında canlandırmak için MTO Başkanı S. Mutlu
Ayhan, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ile
biraraya geldi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı
görüşmede, İngiltere ve Marmaris arasındaki turizm ilişkileri ele alındı.
Yapılan görüşmenin oldukça olumlu bir ortamda geçtiğini belirten Başkan Ayhan,
Türkiye ve İngiltere arasında sıkı bir turizm koridoru olduğunu söyledi. Pandemi
nedeniyle her ne kadar sekteye uğramış olsa da 2022 yılı için beklentinin yüksek
olduğunu ifade etti. Başkan Ayhan, “Görüşmemiz önümüzdeki yıl için umut vaat
edici oldu. İngiltere’nin geç de olsa seyahat engelini kaldırmasından duyduğumuz
memnuniyeti dile getirdim. Sayın Büyükelçi’ye pandemi süresince Marmaris’te
koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yoğun tedbirleri anlattım. Ülkemizde
aşılama oranında en yüksek il olduğumuzdan ve tüm işletmelerimizin pandemi kurallarına azami ölçüde dikkat ederek hizmet verdiğinden bahsettim. Sayın Chilcott,
Marmaris’in İngiltere tarafından en çok tercih edilen destinasyonlar arasında ilk sıralarda yer aldığını ve özellikle aile ile yapılan uzun tatillerde Marmaris’in öne çıktığını
söyledi. Pandemi her ne kadar ülkeler arasında bazı tedbirlerin alınmasına sebep
olsa da 2022 yılı için İngiltere ve Marmaris arasında güvenli seyahat edilebileceği
yönünde hem fikir olduk. 2021 bizim için çok zor geçti. Önümüzdeki yaz sezonu için
işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Şimdiden işi sıkı tutup Marmaris için elimizden
geleni yapmaya devam edeceğiz. Son 2 senedir yaşanan kaybın telafisi için önemli
görüşmelerimiz oldu. Birlik Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na da ayrıca teşekkür
ediyorum. Bu görüşmede Marmaris’e büyük destek verdi” ifadelerini kullandı.
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PHOENIX ANTİK KENTİ
GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Marmaris Ticaret Odası’nın sponsorluğunda, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın izniyle Taşlıca köyü sınırlarındaki Phoenix Antik Kenti’nde
başlatılan yeni nesil arkeolojik yüzey araştırmalarının ilk yılı sona erdi.
Antik kentte yapılan araştırmalar önümüzdeki yıl da devam edecek.
Penn Üniversitesi öğretim üyesi
Dr. Asil Yaman’ın başkanlığında,
Marmaris Ticaret Odası’nın destekleriyle eylül ve ekim aylarında
yapılan arkeolojik yüzey araştırması geçtiğimiz gün tamamlandı.
Projenin devamında planlanan

kazı çalışmaları için araştırma ve
yürütme çalışmaları devam ediyor. MTO Başkanı S. Mutlu Ayhan,
Phoenix Antik Kenti’nde yapılan
arkeolojik çalışmaların devam
etmesinin Marmaris kültür ve tarihine ışık tutabilmek için oldukça

önemli olduğunu dile getirdi. Başkan Ayhan, “MTO olarak Marmaris
sınırları içinde yer alan antik kentlerin turizme kazandırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz.
Tarihi 12 bin yıl öncesine dayanan
ve her dönemin en önemli liman
kentlerinden biri olan Marmaris’in
kültürel mirasına sahip çıkma adına arkeolojik ve tarihi projelerin
her zaman destekçisiyiz. Phoneix
Antik Kenti, diğer antik kentlerimiz
gibi giderek artan bir öneme
kavuşacak. Önümüzdeki yıllarda
Antik Kentler arasında bir kültür
rotası oluşturmayı hedefliyoruz”
şeklinde konuştu.
SAHA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI
Proje koordinatörü Dr. Asil Yaman, Phoenix’teki arkeolojik çalışmaların ilk yılında kentin akropolü
olan Hisartepe, Nekropol ve kutsal
alanlarına odaklanıldığını söyledi.
Kentin üç boyutlu haritaları çıkarılarak mimari belgeleme çalışmalarının tamamlandığını söyleyen
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Dr. Yaman, kentin Athena, Zeus
ve Dionysos gibi daha önceden
yeri bilinmeyen kutsal alanlarının
tespitini kolaylaştırdığını ekledi.
Dr. Asil Yaman; “Phoenix’te
sürdürülen yüzey araştırmaları
süresince yalnızca antik dönem
kültür varlıklarına değil, aynı
zamanda bölgenin Ortaçağ ve
Osmanlı dönemine de odaklandık.
Yörede 13. Yüzyılda hüküm süren
ve kendilerini sahillerin sultanı
olarak addeden Menteşe Beyliği
ve Osmanlı Dönemine dair veriler
elde ettik. Çalışmaların devamında, yöre halkının modern Taşlıca
köyü öncesinde, Sindili Ovası’nda
Aşağı ve Yukarı Fenaket köylerinde
yaşadıklarını tespit ederek bu
alanda çok sayıda konut, mezar,
eski cami ve imaret gibi farklı nitelikte yapılar bulduk. Önümüzdeki
yıllarda sürdürülecek olan çalışmaların bölgenin Türk dönemini
aydınlatmasını hedefliyoruz.

ve Taşlıca köylerinde yaşayan
çocuklara yönelik yaratıcı drama
ve kültürel miras eğitimleri yapıldı.
Eğitimlerin bir diğer ayağında,
yörede yaşayan ilkokul ve ortaokul
çocuklarına Akdeniz Koruma Derneği ile iş birliğinde, yörenin fauna
ve florasını tanıtmayı amaçlayan
ekoloji seminerleri verildi
PHOENİX ARKEOLOJİK
ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU

Merkezi’nin (PAAM) altyapısı
tamamlandığını söyleyen Dr. Asil
Yaman, “Projenin önümüzdeki
süreçte devam edecek çalışmalarının yürütüleceği bu merkez,
Phoenix Antik Kenti’nin günümüze
uyarlanarak yeni nesil arkeoloji
çalışmalar için de emsal olacak.
Tarihin geçmişte kalan pek çok
yönünü tekrar hayata geçirmeyi
hedefliyoruz”.

2021 yılı saha çalışmaları boyunca
Phoenix Arkeolojik Araştırma

ÇOCUKLARA YÖNELİK YARATICI
DRAMA, KÜLTÜREL MİRAS VE
EKOLOJİ EĞİTİMLERİ
Phoenix Arkeoloji Projesi kapsamında, yaşadıkları kültürel çevreyi
tanıma ve sahip çıkma kazanımlarının verilmesini amacıyla, Söğüt
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KIRGIZ BÜYÜKELÇİ’Yİ AĞIRLADIK
Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan ve Yönetim Kurulu Üyemiz Ece İncekara, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Ömüraliev’i ağırladı. Kırgızistan ve Marmaris arasındaki turizm faaliyetlerinin
değerlendirildiği görüşmede Büyükelçi Ömüraliev, karşılıklı tanıtım çalışmaları yapılarak ikili ilişkilerin geliştirilmesini söyledi ve Kırgızistan’da bulunan yatırım olanaklarından bahsetti. Başkan Ayhan, Kırgız vatandaşlarını
Marmaris'e davet ederek ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

MARMARİS’TEKİ ECZACILARIMIZA TEŞEKKÜR ETTİK
Marmaris eczacılarının katılımıyla Odamız hizmet binasında yapılan Eczacılar toplantısına katılarak, yangın döneminde verdikleri destek ve hizmetlerden dolayı teşekkür ettik. Muğla Eczacı Odası Başkanı Serkan Tekin’in
koordinasyonunda yapılan toplantıya katılan Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, gerek yanan alanlarda sahaya inerek gerek eczanelerde nöbet tutarak ilaç desteği verdikleri için tüm eczacılara teşekkür etti.
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ÇEŞME’DEN MARMARİS’E GÖNÜL BAĞI
Marmaris’te yaşanan ve 8 gün boyunca devam eden yangın afetinin
ardından yangında hasar gören ev
sahiplerine yardım etmek amacıyla
düzenlenen yardım gecesine katıldı.
İzmirli beş iş insanı Arzu Baybal,
Leyla Noyaner, Neslişah Divrik
Erdinç, Gül Koçak ve Anıl Yüksel
tarafından organize edilen gecede,
Marmaris Dayanışma Derneği ve
Marmaris Ticaret Odası iş birliğinde
yardım toplandı. Yönetim Kurulu
Başkanımız S. Mutlu Ayhan ve
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet
Oktay’ın yer aldığı gecede toplanan
yardımlar ile yangında hasar gören
vatandaşlara yardım edildi.
Daha sonra Marmaris’i ziyaret eden
İzmirli hayırseverlere yapılan yardımları yerinde gösterdik. Yangında
hasar gören köylerimizi ziyaret eden
hayırseverler, Marmaris Ticaret
Odası iş birliğinde yapılan bu yardımların yerine ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

MARMARİS, FUARA
DAMGA VURDU
Türkiye ve dünya turizmini İzmir’de buluşturan Travel Turkey İzmir Fuarı 15’inci
kez kapılarını açtı.
Marmaris Ticaret Odası olarak, Marmaris
Belediyesi ev sahipliğinde açılan Marmaris standında yerimizi aldık. Yönetim Kurulu Başkanımız S. Mutlu Ayhan, Yönetim
Kurulu Üyelerimiz İbrahim Tekin ve Onur
Tokmak, Meclis Üyemiz Cüneyt Ünver
ve Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet
Ergücü’nün katıldığı fuar 3 gün boyunca
devam edecek. Fuar süresince Marmaris’le ilgili soruları cevapladık, ilçemizi
turizm fuarında temsil ettik.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 15’inci Travel Turkey İzmir-Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi,
Fuar İzmir’de açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himayesinde,
İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED,
İzmir Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB
Fuarcılık tarafından organize edilen fuar
22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı 58 ülkeden gelen ziyaretçilerle bir araya getirdi.
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Marmaris Ticaret Odası olarak bugüne kadar Marmaris’in tarihi geçmişini anlatan kültürel değerlerine yer
verdiğimiz yayınlarımıza bu yıl 2 kitap daha ekledik. “Mavi Yolculuk” çıkış noktası olan bir döneme ışık tutan
Kaybolan Mavi yayınımız ve Marmarisli meslek erbabı Fevzi Olca’nın yıllar içerisinde yazmış olduğu şiirlerini
derlediğimiz “Yaşarsan Anı Olur Uyursan Rüya Görürsün” adlı şiir kitabını okurlarımızın beğenisine sunduk.
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