




Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.
Çalışmaların en yükseği budur. 

Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! 
Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . 

Yaşamak demek çalışmak demektir.

Türk, Öğün, Çalış, Güven.

Atatürk Diyor ki…

BU VATAN İÇİN CANINI VEREN,
TÜM AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN RUHU ŞAD OLSUN.

ŞÜKRANLA, SAYGIYLA ANIYORUZ.



“2018’de tüm dünyada 
huzur, barış ve refah
hakim olsun”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeni yıl dolayısıyla 
yayımladığı mesajında, 2018’in Türkiye’ye ve tüm dünyaya sevgi, barış ve refah getirmesi 
dileğinde bulundu. 

Hisarcıklıoğlu mesajında şu görüşlere yer verdi:

“İş dünyası olarak, ülkemizin refah ve zenginlik seviyesini artırmak, herkese iş ve aş imkânı sağlayabilmek için çaba gösteriyoruz.

Geride bıraktığımız yılda, hükümetimizin ekonomide yaptığı reformlar ve özel sektörün dinamizmiyle, ekonomik büyüme, 
sanayi ve istihdamda müthiş bir ivme yakalandı.

2018 yılı ekonomik anlamda daha iyi bir yıl olacak. Biz iş dünyası olarak ülkemizin yarınlarından umutluyuz.

2018 yılının birbirimizi daha fazla anlayabildiğimiz, daha çok sevebildiğimiz, hoşgörüyle ve başarılarla dolu olmasını arzu edi-
yor, Türk iş dünyası adına herkese sağlık, huzur ve mutluluklar getirmesini diliyorum”

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı 
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Misyon Vizyon
5174 sayılı TOBB yasası ile 
kurulmuş olan Marmaris Ti-
caret Odası sürekli gelişen kat-
ma değer yaratan ve özgün bir 
kentleşme için mevcut yasa ve 
mevzuatlar çerçevesinde gö-
revlerini yerine getirir.Üyeleri-
ne kaliteli hizmet ilkelerinden 
ödün vermeden % 100 Üye 
memnuniyetini hedefleyen 
odamız misyonu:

•	 Akredite oda olarak her alanda hiz-

metlerini verirken dünya standartları-

na ulaşmak,

•	 Üyelerine, müşterilerineve paydaşları-

na kaliteli hizmet sunmak,

•	 Marmaris Yarımadasında ticari faali-

yetlerin artırılmasına katkı sağlayarak 

ticareti geliştirmek,

•	 Üyelerinin sektördeki ulusal ve ulus-

lararası 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 ihtiyaçları-

nı karşılamak ve üyelerinin bulundu-

ğu bölgelerden ’’ her üyeye bir proje 

‘’sloganıyla proje üretmelerini sağla-

mak, böylelikle her sektörde katma 

değer yaratacak projeler üretmek.

Muğla ili Marmaris ilçesin-
de kurulan Marmaris Ticaret 
Odası yörenin doğal kültürel 
ve tarihi zenginliklerini koru-
yarak ekonomik büyümeyi 
sağlamayı benimser ve üyele-
rinin ekonomik durumunun 
gelişmesine yardımcı olarak 
yaşam kalitesini yükseltmeyi 
sürekli önde tutar.

•	 Bu ilkeleri koruyarak üye memnu-
niyetini 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, üye-
lerinin ve tüm paydaşlarının gözünde 
değerli ve sosyal sorumluluk bilinci 
içerisindebir kurum olmak,

•	 Ticari ortaklıklara öncülük etmek,
•	 Küresel gelişmeleri yakından izlemek 

ve üyelerine aktarmak,
•	 Yönetişim kavramını üyeleriyle birlik-

te uygulayan bir oda olmak,
•	 Akreditasyonunu tamamlamış, AB 

normlarında uluslar arası bir oda ol-
mak,

•	 Girişimciliği özendiren ve destekle-
yen bir oda olmak,

•	 Odamızın ve Marmaris’in marka de-
ğeri olmasını sağlamak ve üyelerinin 
atılımcılığını arttırmak için faaliyetler 
düzenleyen bir oda olmak.

Temel
Değerleri;

 
Marmaris Ticaret Odası’nın hizmetlerini 

sunarken göz ardı etmediği değerleri 
şunlardır:

Sosyal sorumluluk
Toplumsal duyarlılık

Eğitime duyarlılık
Tanıtım ve markalaşma stratejileri

Farkındalık
Öncü olmak

Hizmet odaklılık
Müşteri memnuniyetini önde tutmak

Kamu yararını gözetmek
Kolaylaştırıcılık
Yenilikci olmak

Güven uyandırmak
Girişimci olmak

Çevreye duyarlılık
Kalite odaklılık

Ayrımcı olmamak
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“2018 yılı 
Türkiye ve Marmaris için 

her alanda başarı yılı olsun” 
Umut ederiz ki, yeni yılda her alanda ve her anlamda ulusça güven, sevgi, hoşgörü, birlik ve 

beraberlik içerisinde yeni başarılara imza atarız.

Biten bir yılın ardından, umutların ve beklentilerin yenilendiği bir yıla giriyoruz. Daha iyiye ulaşmak için her yeni yıl, yeni baş-

langıçlara daha umutla baktığımız yeni bir fırsat penceresi olarak aralanır. Umut ederiz ki, yeni yılda her alanda ve her anlamda 

ulusça güven, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik içerisinde yeni başarılara imza atarız.

 

Bugüne kadar bizlere destek veren tüm üyelerimize, paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Üyelerimiz, paydaşla-

rımız ve Marmaris halkı ile birlikte yürütüleceğimiz çalışmalarda ortak akılı kullanmanın önemini bir kez daha vurgulamak 

istiyorum.

 

Sizlere 2018 yılında  birlik ve beraberlik içinde başarılar diliyoruz.

A.Ali KANSU
Meclis Başkanı / Marmaris Ticaret Odası
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Değerli 
Üyelerimiz;

Son yıllarda ülkemizde yaşanan finansal dalgalanmalar ve ülkemizin güvenliğine yöneltilmiş terörist eylemler ekonomimizde 
de gerilmelere yol açmıştır. Cari açığımız 33.1 milyar dolardan 47.1 milyar dolara çıkmış; bunu fonlamak için yeterli dövizi 
bulunmuştur. Ancak ülke olarak tüm sektörlerde tedbiri elden bırakmadan hareket etmeli, geleceğimizi uzun ve kısa vadeli 
stratejilerle yönetmeliyiz. Ülkemize kalıcı olarak gelen döviz hem toplamda düşmüş hem de  fabrika/makina yatırımından daha 
çok gayrimenkul alımı için gelmiştir. Tüm bunların neticesinde kısa vadede döviz kurunda oynaklık kaçınılmaz gözükmekte-
dir. Sonuç olarak yılın ilk yarısında sağlanan yüksek büyüme ekonomide moralleri artırdı. Öte yandan temkinli duruşu elden 
bırakmamak gerekiyor. Zira büyümenin yanı sıra riskler de artıyor. Çift haneye ulaşan enflasyon ve işsizlik, artan cari açık ve 
bütçe açığı, düşmeyen faizler önemli kırılganlık unsurları olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde hem bu riskleri kont-
rol altında tutup hem de olumlu performansı devam ettirmek için ekonominin yapısal dönüşümünü hızlandırmalı, kapsamlı 
reform gündemini hayata geçirmeliyiz.

Mehmet BAYSAL
Yönetim Kurulu Başkanı / Marmaris Ticaret Odası

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

Öncelikle, ülkemizin bekasını korumak amacıyla sürdürdüğü mücadelede yaşamını kaybeden şe-
hitlerimize rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başarılar diliyoruz. Ulu Önderimiz 

Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Gazi ve şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.
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Turizm sektörüne, Dünya geneline bakıldığında, her bir turizm destinasyonunun gelen misafirlerine sunduğu farklı beğeni ve 

öncelikleri bulunmakta ve bu farklılıklar sürdürülebilir turizm öğelerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. Yarımadamız, hem 

tarihsel dokusu, hem kültürel zenginlikleri hem de doğal güzellikleri ile beraber bir marka şehir olmayı fazlası ile hak etmektedir. 

Bir marka şehir olmanın bir temel esasında, tüm bu doğal zenginlikler ve kültürel miraslar ile beraber modernizimi en iyi şekilde 

yoğurabilmektedir. Çünkü modernizm gerek sosyal ve kültürel yaşamda gerekse bir kentin dokusunun oluşmasında gereklilik 

iken; yanlış kullanılması tüm kent dokusuna zarar verebilecek ve bizi öne çıkaran ve farklılıklarımız olan diğer zenginliklerimizi 

de görünmez kılacak riskler içermektedir.

Daha önceden de belirttiğimiz gibi “Küresel Düşün Yöresel Hareket Et” sloganını eyleme dönüştürerek kültürel ve yöresel 

değerlerimize sahip çıkmalı ve markalaşma sürecinde bu ilke göz önünde tutulmalıdır. Odamız, bu süreçte, Marmaris’imize 

değer katabilmek amacıyla, yöresel değerlerimizi, kültürümüzü ve markalarımızı yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda tanıtmakta; Mar-

maris Destinasyonunu öne çıkarmak için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz Uluslararası 

Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu, Gastronomi Şenliği, Marmaris Çam Balı Şenliği kendi alanlarında birer marka haline 

gelmiş ve uluslararası ve ulusal alanda takdir toplamıştır. 

Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek bölgemizin ticari hayatına katkı sağlamak, gerek üyelerimize verilen hizmetlerde mü-

kemmeli yakalayarak Avrupa Oda ve Borsaları standardında hizmet vermek; amacıyla TOBB tarafından standarde edilen Ak-

reditasyon Sistemine dahil olmuş, 2017 yılında gerçekleştirilen denetimler neticesinde “A Kalite Oda” olarak beş yıldızlı hizmet 

anlayışımız tescillenmiştir. Odamız, Türkiye’de yer alan 365 oda-borsa içerisinde ilk 65 oda arasında yer almaktayız. 

Geniş çaplı hizmet, uzun vadeye yayılmış başarı ve sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde Marmaris’in hizmet kalitesini artıracağı-

na inandığımız “Sürekli Eğitim Merkezi” kurulması hususunda çalışmalarımız devam etmektedir. Umarız en kısa zamanda size 

bu projemizin de müjdesini vereceğiz. 

Yine, kültür ve tarih turizminde yer alan destinasyonlar arasında marka olmak amacıyla ortaya koyduğumuz Amos Antik Kenti 

ve Kameriye Kilisesi projelerimizde ilerleme kaydetmiş bulunmaktayız. Amos Antik Kenti’nin tiyatrosunun restorasyonu için 

kalkınma ajansı desteğine başvurulmuştur. Kameriye Kilisesi restorasyonu için de gerekli kurum ve STKlar ile ortak çalışma 

grubu oluşturulmuştur.

Dalış turizmine katkı verebilmek amacıyla ürettiğimiz yapay resif projesi için batırılması planlanan ilk savaş tankı olan tankın 

doğaya zarar vermemesi için teknik bakım va analizleri yapılmıştır. Marmaris Çevreciler Derneği ve Marmaris Dalış Merkezleri 

Derneği, Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde tankın doğaya zarar vermeden batırılmasını 

sağlayacak yol belirlenmiş, bilimsel komiteden rapor alınmış ve Bakanlığımıza yapılan başvurumuza olumlu yanıt gelmiştir. 

Üyelerinin menfaatini her daim ilk sıraya koyan Odamız, gerek Odalar Borsalar Birliği, gerekse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve 

Maliye Bakanlığı’na ilgili konularda ivedi bir şekilde görüş bildirmektedir. Ortak giderlerimiz olan kargo, akaryakıt ve teknoloji 

ürün ve hizmetlerinde siz üyelerimiz için indirim anlaşmaları imzalanmıştır. Kuruluş maliyetleri 1/3 oranında düşürülmüş, 

online hizmet ve evrak imkanı sağlanmıştır. Çok yakında zamanda şirket defter tasdikleri de Odamızdan yapılabilecektir.

Değerli üyelerimiz, yeni bir sezonun arifesindeyiz.  Her ne kadar genel turist giriş tabloları iç açıcı gözükse de temkinli olmanızı 

rica eder, bu süreci hep birlikte dayanışma içerisinde geçirmeyi umut ederim.

Saygılarımla
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TAKİP EDİN!

BİZİ 
SOSYAL 
MEDYADAN 

www.mto.org.tr
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12. Dönem Akreditasyon Sertifika Törenine ilişkin açıklama ya-
pan Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bay-
sal, TOBB Akreditasyon sistemine yönelik önemli çalışmalar yaptıkları-
nı, 2014 yılında yapılan TOBB akreditasyon denetiminde B sınıfına, 2017 
Ekim ayında yapılan denetim ile de A sınıfına yükseldiklerini söyledi. 
Baysal; 3 yılda bir yapılan bir denetimleri odaların verdikleri hizmetler bakımın-
dan hem akredite olmaları ve hem de sınıflandırılmaları söz konusu. Yapılan çalış-
malar neticesinde bizim A seviyesine çıkmamız. Çok onur vericidir. Bu konumda 
olmak bizi onurlandırıyor. Tüm emeği geçen Meclis üyelerimize ve personelimi-
ze şükranlarımı sunarım dedi.

4 Yılda Kalitemizi B Sınıfından A 
Sınıfına Yükselttik

Marmaris Ticaret Odası

Oda ve borsalarda kurumsal 

kapasitenin artırılması ve 

üyelere sunulan hizmet 

kalitesinin iyileştirilmesi 

amacıyla TOB tarafından 

yürütülen “Akreditasyon 

Sistemi”ne yönelik törende 

Marmaris Ticaret Odası 

2017 yılında yapılan denetim 

sonucunda A sınıfına 

yükselmesi nedeniyle 5 

yıldızlı hizmet belgesini aldı.
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Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, TURSAB, GETOB ve bölgemiz konaklama işletmelerinin 
destekleri ve işbirliği çerçevesinde, 104 metrekarelik tanıtım alanını ile Emitt’de yer alan MARMARİS standı turizm profesyo-
nelleri ve katılımcılar tarafından beğenilerek, göz doldurdu.

Bu yıl 21.si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – Emitt’de Muğla Valimiz Sn Amir ÇİÇEK stan-
dımızı ziyaret etti. 

Marmaris’de deniz, kum, güneş konseptinin dışında yöresel ürünleri ve alternatif turizm kaynakları teması ile öne çıkan stantda 
Vali Amir ÇİÇEK’e yöresel ürünler ve bu ürünlerin gelişimi ile beraber tanıtıma katkısı hakkında bilgi verildi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı – Emitt’de Vali Amir Çiçek başkanlığında, Marmaris Belediye Başkanı Ali 
Acar, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Mengi, Getob Başkanı Bülent Bülbüloğlu ve Doktob Başkanı Yücel Okutur’dan oluşan bir heyet Manchester’dan Dalaman’a 
tarifeli uçak seferlerin başlatılması için girişimlerde buluştular.nmak üzere Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı Sayın İlker Aycı’yı makamında ziyaret etti.

Sayın Aycı; Yapılacak fizibilite ve değerlendirmelerin ardından Manchester - Dalaman seferlerin başlaması hususunda karar 
verileceğini belirterek ziyaret eden heyet ile iletişim ve iş birliği içersinde olacaklarını belirtti.

Bu girişimlerin bölgemiz adına kazanç sağlamasını diler, bizleri, bu çaba ve gayretlerimizde yanlız bırakmayan Sayın Valimiz 
Amir Çiçek’e desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

EMİT2017
Vali Amir Çiçek Emitt 2017 Fuarı’nda 

Marmaris Standını Ziyaret Etti

Manchester ve Dalaman Tarifeli
Uçak Seferi için Görüşme Yapıldı
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Odamız, Israil’in başkenti 
Tel Aviv’ de, 07-08 Şubat 

2017 tarihleri arasında 
düzenlenen IMTM - 23. 

International Mediterranean 
Tourism Market (IMTM)-

Uluslararası Akdeniz Turizm 
Fuarı’na katıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 7 
yıl sonra ilk kez tekrar büyük bir stantla 
katıldığı ve üst düzey bir katılım organi-
zasyonunun yer aldığı fuarda, Odamız 
fuara katılan üyelerimize görüşme ve 
toplantılarını gerçekleştirmeleri adına 
stant desteği sağlamakla beraber böl-
gemiz tanıtımı konusunda da üzerine 
düşeni en iyi şekilde yerine getirmeye 
gayret göstermektedir.
Turizm Bakanımız Sayın Nabi AV-
CI’nın da katıldığı fuarda, Odamızın da 
içinde yer aldığı Türkiye heyeti İsrail’li 
yetkililer ile görüşmeler yapmak üzere 
bir araya gelecekler.

Marmaris Ticaret Odası Uluslararası 
Akdeniz Turizm Fuarı’nda
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan MTO Yönetim 
Kurulu başkanı Mehmet BAYSAL; gazetecilerin halkın dünyadaki gelişmelerden doğru ve 
hızlı bilgi sahibi olabilmesi için, özveriyle çalıştıklarına vurgu yaparak, “Demokrasinin ve 
çağdaş düzenlerin vazgeçilmez bir parçası olan basın, yeryüzündeki gelişmelerin aynasıdır. 
Gazeteciler toplumun ışığıdır. O ışık ne kadar güçlü olursa bizler de yolumuzu o kadar net 
ve doğru görürüz” dedi.  Bu duygu ve düşüncelerle Marmaris Ticaret Odası adına, çalışan 
gazetecilerimizin bu güzel gününü tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Kutlu Olsun 
Marmaris Ticaret Odası

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Marmaris Basın MensuplarıResim : Ender TÜRKKAN
15
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1.-2.-3.-5.-7.-8.-10. ve 11. Dönemde yer 
alan 178 Akredite Oda/Borsanın davet 
edildiği eğitimin birinci gününde, Akre-
ditasyon Kılavuzunda yapılan revizyon 
çalışmaları başlığı altında; Akreditasyon 
Standardının 14 temel kriterine ilişkin 
Puanlama Sistemi hakkında detayları 
anlatıldı.   Eğitimde ayrıca, Geliştirme 
Ziyaretleri ve Denetimler, Karar Sü-
reçleri ve Akreditasyon Standardında 
yer alan Borsacılık Faaliyetleri kriterine 
ilişkin yapılan değişiklikler hakkında da 
bilgi verildi.

Yeni Puanlama Sistemine göre Akredite 
Odalar ve Borsalar, kriter katsayıları ile 
puan ağırlıkları, Akreditasyon Kurulun-
ca onaylanan ve bağımsız denetçi kuru-
luşlarca kontrolleri gerçekleştirilen 103 
alt kriterden tek tek puanlanarak akredi-
tasyon statüsü kazanabiliyor.
Stratejik Planlama çalışmalarıyla sürdü-
rülen eğitimin ikinci gününde ise; Viz-
yon oluşturma, Stratejik Amaç ve Hedef 
Belirleme, Strateji Geliştirme, Kaynak 
Analizi ve Yönetimi konularında su-
numlar yapıldı.

  Akreditasyon Standardının İş Planla-
ması ve Yönetimi kriteri kapsamında 
Akredite Odalar ve Borsalar en az 4 yıl-
lık Stratejik Planlarını hazırlamak ve bu 
planlara göre performans sergilemekle 
yükümlü.

Akreditasyon Sistemi çalışmalarına, 6-7 
Şubat 2017 tarihinde TOBB’da 13. Dö-
nem Odalar ve Borsaların Akreditasyon 
İzleme Komitesi Üyeleri için gerçekleş-
tirilecek olan Akreditasyon Eğitimi ile 
devam edilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi çalışmaları kapsamında, Akredite 
Odaların ve Borsaların Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumluları için Akreditasyon 

Kılavuzu Revizyonu ve Stratejik Planlama Eğitimi’ni 30-31 Ocak 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirdi.  Odamızı temsilen Genel Sekreter Taşkın Baykara ve Akreditasyon Sorumlusu 

Eylem Miray Apak katıldılar.

Akreditasyon Kılavuzu 
Revizyonu ve Stratejik Planlama 

Eğitimi Gerçekleştirildi 
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“Ekonomi Şurası’nda 
İş Dünyasından İstihdama 
Destek Sözü
Türkiye Ekonomi Şurası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım 
ve ekonomiyle ilgili bakanların katılımıyla TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğinde yapıldı. Hisarcıklıoğlu istihdam çağrısını yinelerken, “Dışarısı kötüleşirken 
içeride safları sıklaştırmalıyız. Reform ateşi parlasın ki masa başından ahkam kesen reyting 
şirketleri de mahcup olsun, utansınlar” diye konuştu. 

TOBB’un organize ettiği Türkiye Ekonomi Şurası, M. Rifat Hisarcıklıoğlu’un ev sahipliğinde, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları 
Numan Kurtulmuş, Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan 
ile Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın katılımıyla TOBB İkiz Kuleler’de gerçekleştirildi. Marmaris 
Ticaret Odasını temsilen de Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal katıldı.
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Hisarcıklıoğlu; yaptığı 
konuşmada, PKK ve DAEŞ gibi terör 
örgütlerinden sonra FETÖ’nün “hain” 
darbe girişiminin de ülkeye pek çok sı-
kıntı yaşattığını dile getirirken,   “Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde ve mil-
letimizin basiretli duruşuyla bunların 
hepsini aşacak güce ve azme sahip oldu-
ğumuzu gösterdik.” diye konuştu.
Artık 2017’ye baktıklarına dikkati çeken 
Hisarcıklıoğlu, yaşanan tüm çalkantılara 
rağmen özel sektörün son bir yılda 155 
milyar liralık makine ve teçhizat yatırımı 
yaptığını, 141 milyar dolarlık mal ihra-
catı gerçekleştirdiğini, turizm, denizcilik 
ve müteahhitlik sektörlerinde 38 milyar 
dolarlık döviz geliri elde edildiğini kay-
detti.

«Vergi indirimleri 
isabetli bir adım oldu»
Yaşanan olumlu gelişmelere rağmen 
sıkıntılar da bulunduğunun altını çizen 
Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:
“Türkiye ekonomisinin yüzde 80’i iç tü-
ketimden kaynaklanıyor. Dünya ekono-
misi ve küresel ticaret uzun bir süredir 
yavaşlamış durumda. Böyle bir ortamda 
iç piyasamızı canlı tutmak daha önemli 
hale geldi. Unutmayalım ki ekonomi 

bileşik kaplar gibidir. İstihdam için üre-
tim, üretim için de iç tüketim şart. İle-
ride daha büyük atılımlar yapabilmek 
için bugün eldekini muhafaza etme za-
manıdır. Şimdi iç piyasayı canlı tutma 
zamanıdır. Hükümetimizin beyaz eşya, 
mobilya ve konut sektörlerindeki vergi 
indirimleri bu açıdan isabetli bir adım 
olmuştur.”
Hisarcıklıoğlu, döviz kurlarında yaşa-
nan hızlı yükselmenin firmalarda ve 
piyasada sıkıntılara neden olduğunun 
altını çizerek, “Kredi faizlerinin makul 
seviyelere inmesi beklenirken Merkez 
Bankasının likiditeyi kısması ve faizleri 
yükseltmesi üzerimizdeki yükü de artır-
dı.” değerlendirmesinde bulundu.
İçeride ve dışarıda zorluklar yaşandığı 
bir dönemde özel sektör olarak devleti 
yanlarında görmek istediklerini belirten 
Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın şuraya katılımının 
bürokrasinin çarklarını işletmek ve özel 
sektörün sürdürdüğü mücadelenin öne-
mini göstermek açısından önemli oldu-
ğunu vurguladı.
Ekonomiye odaklanılması ve reform 
ateşinin yeniden canlandırılması gerek-
tiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, “Yapı-
sal reformlara ve küresel rekabette bizi 
öne çıkaracak yeni adımlara ihtiyacımız 
var. Zira önce Brexit sonra yeni ABD 
Başkanıyla birlikte dünyada ticaret yatı-
rım ve fon akışı yavaşlıyor. Dışarısı kö-
tüleşirken içeride safları sıklaştırmalıyız. 
Reform ateşi parlasın ki masa başından 
ahkam kesen reyting şirketleri de mah-
cup olsun utansınlar.” diye konuştu.
 

«En az artı bir 
istihdam»
Son dönemde Hükümetin istihdamı, 
ticareti ve sanayiyi destekleme yönünde 
yeni adımlar attığını hatırlatan Hisarcık-
lıoğlu, bu kapsamda vergisini düzenli 
ödeyenlere yönelik vergi indiriminin de 
gündemde olduğunu ifade etti.
İş dünyasının moralini ve şevkini artıran 

tüm bu desteklerin ekonomiye ve yatı-
rımlara yeniden ivme kazandıracağına 
inandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, 
bu anlamda TOBB olarak son dönem-
de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi 
verdi.
Türkiye’nin 15 Temmuz’daki darbe giri-
şimi sonrasında nasıl milli bir mücade-
leye giriştiyse özel sektörün de 2017’de 
istihdam yarışı yapması gerektiğini be-
lirten Hisarcıklıoğlu, özel sektör temsil-
cilerine “Türkiye’nin geleceğine en az 
artı bir istihdam sağlamaları” çağrısında 
bulundu.
 

«Güven ve 
istikrar vurgusu»
Türkiye’nin son yıllarda elde ettiği tüm 
kazanımların temelinde güven ve istik-
rar yattığını anlatan Hisarcıklıoğlu, gü-
ven ve istikrar olmadığında nasıl krizler 
yaşandığının görüldüğünü söyledi.
İş dünyası olarak güven ve istikrarın 
kıymetini iyi bildiklerini dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, “15 Temmuz’da gücünü 
sandıktan, yetkisini milletten almayan 
bir idareyi kabul etmeyeceğimizi göster-
dik. İstikrara ve demokrasiye sahip çık-
tık. Önümüzdeki yeni dönemde de bu 
güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz. 
Sandığa güven ve istikrar için gitmeliyiz. 
Bizlere düşen görev de Türkiye’yi yeni-
den geleceğe bakan coşkulu bir ülke ha-
line getirmektir.” ifadesini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, terör örgütlerini kullana-
rak saldıran odakların Türkiye ekono-
misini zor duruma düşürmek istedik-
lerine de işaret ederek, sözlerini şöyle 
tamamladı:
“Buradan çok açık söylüyorum. Ne ya-
parsanız yapın, nasıl saldırırsanız saldırın 
asla başaramayacaksınız. Biz bir olduk-
ça, el ele omuz omuza verdikçe bizi ye-
nemeyeceksiniz. Siz her saldırdığınızda 
Türk iş dünyası olarak ülkemizin gelece-
ği için daha çok çalışacak ve üreteceğiz. 
Devletimizin yanında milletimizin em-
rinde olacağız.”
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Sertifikalarımızın 
yenilenmesi amacıyla 

04 Ocak 2017 Çarşamba 
günü odamız personeline 

eğitim verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında 
Eğitim Sertifikalarımız Yenilendi

Mto Üyeleri için 
Akbank ile Anlaşma

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
BAYSAL’ın AKBANK Uzunyalı Şu-
besi Müdürü Sayın Gökhan USLU ile 
ticaret odası üyelerimizin kullanımına 
yönelik yapmış olduğu görüşmeler 
neticeye varmış olup 1 YIL ile 5 YIL 
vadeli kredi anlaşması sağlanmıştır. 
Üyelerimiz AKBANK UZUNYALI şu-
besinden belirtilen vadelerde yılda 6 ay 
ödemeli 6 ay ödemesiz 30.000 tl üstü 
kredi kullanabileceklerdir.

Detaylı bilgileri AKBANK UZUNYALI 

şubesi yetkililerinden alabilirsiniz.

Kredi kullanım için bilgiler;

•	50.000	TL	üzeri	kredilerde	5	yıla	kadar	

vade fırsatı 

•	6	aya	varan	geri	ödemesiz	dönem	se-

çenekleri

•	 Yılda	 1	 spot	 ödemeli	 kredi	 imkanı 

•	Uygun	faiz	oranı	avantajı

Başvuru için gerekli evraklar;
•	Vergi	Levhası
•	Marmaris	Ticaret	Odası’ndan	alınacak	
güncel ticaret odasına kaydının gösterir 
belge
•	Firma	ortak/ortaklarına	ait	kimlik	 fo-
tokopisi
•	İmza	sirküleri/İmza	beyannamesi
•	2014–2015–2016/3	Gelir	vergisi	Be-
yannameleri ile bu dönemlere ait detay 
mizanlar
•	 Varsa	 firma/firma	 ortakları	 üzerine	
gayrimenkul tapu fotokopisi ve araç 
ruhsatları
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Marmaris Ticaret Odasının sosyal pro-
jesi olan “Marmaris Cumhuriyet Şehit-
leri ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı” 
anıtının proje tasarım yarışmasının 
28.12.2016 günü seçici jürinin değer-
lendirmesi neticesinde almış olduğu 
kararla birincisi belirlenmiştir. Birinci 
gelen Mimar Deren UYSAL’ın proje-
sinin ödül ve tanıtım programı bugün 
Marmaris Kaymakamı Celalettin Yük-
sel, Belediye Başkanı Ali Acar, Odamız 
Meclis Başkanı Ali Kansu, Odamız Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, 
Muğla Büyükşehir Bel. Temsilcisi, Milli 
Parklar Müdürlüğü, kurum ve kuruluş-
lar katılımı ile odamızda gerçekleşmiştir.

“Marmaris Cumhuriyet Şehitleri 
ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı” 
proje sonucu

Yönetim kurulu başkanımız Mehmet 
Baysal açılış konuşmasında; 

Ülkemin birlik ve bütünlüğü için, Tür-
kiye Cumhuriyetinin ilalebet yaşaması 
için sadece dün   ve bugün değil ,halen 
daha şehit veren bir milletin evlatları 
olarak bu anıt sadece dünün değil De-
mokrasinin, Türkiye Cumhuriyetinin 
ilalebet yaşamasının anıtıdır. Bu ülkenin 
varolması ve yaşatılması adına canlarını 
veren tüm vatan evlatlarının anıtıdır. Şu 
iyi bilinmelidir ki , iç ve dış mihraklar bu 
vatanı bölemeyecektir. Ulu önder ATA-
TÜRK’ün kurduğu Türkiye CUMHU-
RİYETİ ilalebet yaşayacaktır.

Ecdadımız gibi bizde Türkiye CUM-
HURİYETİ için TEK BAYRAK, TEK 
VATAN, TEK ULUS, oluşunu ilalebet 
sürdürmesi için canımızı vermeye hazırız.
Bu anıt T.C’nin sonsuza dek yaşayaca-
ğının var olacağının sembolüdür. Proje 
Milli Parklar Genel Müdürlüğünce uy-
gun bulunup  onandıktan sonra ya-
pım aşamasına geçecektir. Bu projeyi biz 
MTO olarak tek başımıza yapamazdık 
diğer projelerimizde olduğu gibi bize 
destek veren Sn. Milletvekilimiz Nihat 
Öztürk, Milli parklar Genel Müdürü-
müz Sn. Nurettin Taş ve Marmaris Milli 
Parklar Müdürü Sn. Fikret Çatalkaya’ya 
teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyo-
rum. Ülkeme ve Marmaris’imize hayırlı 
olması dileğiyle” diye ifade etti
“Marmaris Cumhuriyet Şehitleri ve 
15 Temmuz Demokrasi Parkı” Aktaş 
mevkiinde, eşsiz güzellikteki koy ve or-
manlık alanın arasında kalan cennet kö-
şede ölümsüzleşecek. Marmaris Ticaret 
Odası ve diğer kurumlarla birlikte yürü-
teceğiz bu anlamlı projemiz; . Bakanlığa 
gönderilecek ve onandıktan sonra en 
kısa sürede çalışmalara başlanacak ve 
Marmaris için kazandırılacaktır.

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ‘den gelen resmi yazı ile
“Marmaris Cumhuriyet Şehitleri ve 15 Temmuz Demokrasi Parkı” anıtı projesi 

2018 yılında TOBB sponsorluğunda yapılmasına karar verilmiştir.
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13. Ekonomik İşbirliği 

Liderler Zirvesi’de 

Cumhurbaşkanımız 

Sayın Recep Tayyip 

ERDOĞAN ve diğer üye 

ülke Cumhurbaşkanlarının 

katılımı ile gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Baysal 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Turizm Komite Başkanı Olarak

İslamabad’da

Odamız Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet BAYSAL Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği tarafından göevlendi-
rildiği, 01 - 03 mart tarihlerinde ger-
çekleştirilecek olan ECO (Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı) Turizm Komite 
Başkanı sıfatı ile Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası Ko-
miteler & 22. Yürütme Kurulu ve 15. 
Genel Kurul Toplantısına katılmak 
üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da. 
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
BAYSAL, İslamabad’da gerçekleştirilen 
ve üye ülkelerin turizm potansiyelleri-
nin geliştirilmesi yönündeki çalışmala-
rın görüşüldüğü turizm komite toplan-
tılarına Başkanlık ediyor. 
Ayrıca, 13. Ekonomik İşbirliği Liderler 
Zirvesi’de Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞAN ve diğer üye 
ülke Cumhurbaşkanlarının katılımı ile 
gerçekleşti.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Baysal’ın Başkanlık ettiği Turizm Komi-
te toplantısında yaptığı açılış konuşma-
sında; Dünya ve Türkiye turizm sektö-
ründe ki büyüme ve artan destinasyon 

sayısı ile zorlaşan rekabet koşullarını ve 
dünya turizm Pazar hacmini rakamsal 
istatistikler ile açıkladı bununla beraber 
birçok gelişmekte olan ülkede turizm 
sektörünün en önemli ihracat kalemi 
olduğunun da altını çizdi. ECO üye 
ülkelerinde ciddi turizm potansiyeli 
bulunduğu ve bu potansiyelin değerlen-
dirilip geliştirilmesi gerektiğini, bunun 
da ECO 2025 vizyonunun geliştirilme-
si ile mümkün olacağını belirtti. Ayrıca 
Baysal konuşmasının sonunda; Biz Tür-
kiye Odalar ve Borsalar Birliği ve sektö-
rün kalbinde yer alan Marmaris Ticaret 
Odası olarak Turizm sektöründe elde 
edilen bilgi, birikim ve deneyimlerimizi 
ECO üye ülkeleri ile paylaşıma hazır ol-
duklarını söyledi.
01 mart - 03 mart tarihlerinde gerçekleş-
tirilecek olan Ekonomik İşbirliği Teşki-
latı Ticaret ve Sanayi Odası Komiteler & 
22. Yürütme Kurulu ve 15. Genel Kurul 
Toplantısına İran, Pakistan, Afganistan, 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan 
ve Türkiye’ninde aralarında bulunduğu 
10 ülke temsilcileri katılıyor.
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ECO 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 

İSLAMABAD’DA
Odamız Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet BAYSAL Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından görevlendirildiği, 01 - 03 mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ECO (Ekono-
mik İşbirliği Teşkilatı) Turizm Komite Başkanı sıfatı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret 
ve Sanayi Odası Komiteler & 22. Yürütme Kurulu ve 15. Genel Kurul Toplantısına katılmak 
üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’da.

Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, İran, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın 
üye olduğu ECO-CCI toplantısında ko-
nuşan TOBB Başkanı ve ECO – CCI 
Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu, Bölge’nin işbirliğini artırmak 
zorunda olduğunu vurguladı. Hisarcık-
lıoğlu, ECO ülkeleri arasındaki koruma-
cılığın ve vizelerin kaldırılmasını, ECO-
TA’nın ve tahkimin hayata geçirilmesini, 
ulaşım yollarının güvenli ve hızlı hale 
getirilmesini istedi. 
TOBB Başkanı ve Ekonomik İşbir-
liği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası 
(ECO-CCI) Yönetim Kurulu Üyesi M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, ECO ülkelerine iş-
birliğini artırma, korumacılığı ve vizeleri 
kaldırma, ECOTA anlaşması ve tahkimi 
ise hayata geçirme çağrısında bulundu. 
Ulaşım yollarının şeffaf, güvenli ve hızlı 
hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, İran, 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Pakistan, Tacikistan ve Türkmenis-
tan’ın üye olduğu, ECO –CCI’nin 22. 
Yürütme Kurulu toplantısı Pakistan’ın 
başkenti İslamabad’ta gerçekleştirildi. 
TOBB Başkanı ve ECO – CCI Yöne-
tim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun da katıldığı toplantıda; Pakistan 
Ticaret Bakanı Khurram Dastgir Khan, 
ECO Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
ve Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanı Zubair Tufail, İran Ticaret Sanayiler 
Madenler ve Tarım Odası Başkanı Gho-
lamhossein Shafei, ECO Genel Sekrete-
ri Halil İbrahim Akça, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, Marmaris 
Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, 
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bek-
taş ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardmcısı Ruhsar Pekcan da yer 
aldı.
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuş-
mada ECO bölgesinde işbirliğini art-

tırmanın artık sadece bir kalkınma 
aracı değil, zorunluluk haline geldiğini 
belirtti. Hisarcıklıoğlu, “Zira küresel sis-
tem çok farklı bir dönemden geçiyor. 
Küresel ekonomi ve siyasetin kodları 
tamamen değişiyor. Dünyayı etkileyen 
ekonomik-siyasi gelişmelerin neredeyse 
tamamı da ECO coğrafyasının etrafında 
şekilleniyor. Bu bizim için hem bir risk, 
hem de bir fırsat. Süreci iyi okuyup, iyi 
hazırlanmalıyız” ifadesini kullandı.
 TOBB Başkanı ve ECO – CCI Yönetim 
Kurulu Üyesi Hisarcıklıoğlu, dünya pet-
rol rezervlerinin yüzde15’inin, doğalgaz 
rezervlerinin yüzde 24’ünün ECO böl-
gesinde bulunduğuna, Asya ile Avrupa 
arasındaki bütün enerji koridorlarının, 
bütün ticaret koridorlarının da bu coğ-
rafyadan geçtiğine dikkat çekti. Bölgenin 
çok büyük avantajları bulunduğunu söy-
leyen Hisarcıklıoğlu, bunlardan yararla-
narak ticareti artırmak gerektiğini anlattı.
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ECOTA, 
vizeler, tahkim ve ulaşım
 Önlerinde 4 önemli konu bulunduğu-
na işaret eden Hisarcıklıoğlu, ilk önemli 
konunun ECOTA anlaşması olduğunu 
duyurdu. ECOTA’nın hayata geçirilme-
sini isteyen Hisarcıklıoğlu, korumacı 
politikaların zenginliği arttırmadığı gibi 
tam tersine azaltacağını ifade etti.
İkinci önemli konu olarak vize mese-
lesini gösteren Hisarcıklıoğlu, “Ekono-
minin 3 adım kuralını unutmamamız 
lazım. Önce ziyaret, sonra ticaret, sonra 
da yatırım. İnsanlar girip çıkarken zor-

landıkları ülkelerle değil, en rahat ula-
şabildikleri ülkelerle ticaret yapar. Vize 
konusundaki sıkıntıların giderilmesini 
istiyoruz” dedi. Üçüncü önemli konu-
nun tahkim olduğunu ifade eden Hi-
sarcıklıoğlu, “Tahkim meselesi ticaret 
ve yatırımların artması için çok önemli. 
Çünkü yatırımcı ve tüccar her şeyden 
önce öngörülebilirlik ister” diye konuştu.
Ulaşım sorunlarına da değinen TOBB 
Başkanı ve ECO-CCI Yönetim Kurulu 
Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu, bu konuya 

ilişkin olaraksa “Ticaret yollarımızı şeffaf, 
güvenli ve hızlı hale getirirsek hem kendi 
aramızdaki ticaret artacak, hem de As-
ya-Avrupa arasındaki ticaretin merkezi 
haline geleceğiz” değerlendirmesinde bu-
lundu.
Hisarcıklıoğlu gümrük geçişlerinin hız-
lı, şeffaf ve standart olmasının önemine 
işaret ederken TOBB’un bu konudaki 
tecrübelerini hatırlattı ve bu tecrübeden 
bütün ECO ülkelerinin faydalanmasını 
istediklerini bildirdi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ECO –CCI) 22. Yürütme Kurulu toplantısı için Pakistan’ın baş-
kenti İslamabad’ta bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ,TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet BAYSAL ile beraberindeki heyet, Pakistan Maliye Bakanı Senatör Muhammet Ishaq Dar tara-
fından kabul edildi. 

Hisarcıklıoğlu 
Pakistan Maliye Bakanı Dar ile görüştü

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ECO –CCI) 22. Yürütme Kurulu toplantısı için Pakistan’ın başkenti 
İslamabad’ta bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet BAYSAL ile beraberindeki heyet, Türkiye’nin Pakistan Büyükelçisi Sadık Babür Girgin’i ziyaret etti. 
Hisarcıklıoğlu, Büyükelçi Girgin’e TOBB heyetine gösterdiği yakınlık ve ilgi için teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin 
Pakistan Büyükelçisi Girgin ile görüştü

Pakistan’da, 
Türk Firmalarından
 İş Birliği Protokolü

Heyet içersinde bir Türk firması bilgi işlem alt yapı hizmeti ve yazılımını yapmak 
üzere Pakistan firmasıyla protokol imzaladı. Imza törenine Pakistan Odalar Birliği 
Başkanı Zubair F. TUFAİL ve TOBB adına Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
BAYSAL katıldı.
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ULU Önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Marmaris’e Gelişinin 
82. Yıldönümü Törenle Kutlandı
Marmaris İlçe Kaymakamlığı’nca düzenlenen törenle, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kentte ge-
lişinin yıldönümü kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Atatürk anıtına çelenkle-
rin sunulmasıyla sürdü. Törende resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri veril-
di. Törende odamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, meclis üyelerimiz ve odamız personeli katıldı. 
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Emekli Astsubay Erol 
Uysal, tören kapsamın-
da yaptığı konuşma 
yaptı. Törende Mar-
maris Ticaret Odası 
tarafından zeybek 
gösterisi düzenlendi. 
Zeybekler, gösterile-
rin sonunda ellerinde 
‘Paşam Hoşgeldin’ ya-
zılı bir pankartla Atatürk anıtı önünde 
kalabalığı selamladı. Tören kapsamında 
Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı 

Bandosu, Atatürk’ün 
sevdiği ve O’na yazıl-
mış marşlardan oluşan 
mini bir konser verdi. 
Meydanda düzenlenen 
törenin ardından, Mar-
maris Ticaret Odası 
Atatürk fotoğrafların-
dan ve Marmaris’e gel-
diği Gülcemar vapurun 

maketinden oluşan bir de sergi ile Mar-
maris Kültür merkezinde halkın beğeni-
sine sunuldu.

Atatürk’ün 
Marmaris’e 

gelişinin 
82. yıldönümü 

kutlandı
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Marmaris Cumhuriyet 

Başsavcısı Mehmet 

Demirel, Odamız 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Mehmet Baysal’a nezaket 

ziyaretinde bulundu.

Uluslararası 
39. Sajam Belgrad 
Sırbistan Turizm 
Fuarı’na Katıldık

Mehmet Baysal 
“MİSTAN SOKAĞI” 
Programında;

Marmaris Ticaret Odası (MTO), “Uluslararası 39. SAJAM 
Belgrad Sırbistan Turizm Fuarı’nda”
Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da gerçek-
leşen Doğu Avrupa’nın en büyük turizm 
fuarında, MTO, Türkiye Cumhuriyeti 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın stantın da 
yer aldı.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Baysal; Marmaris Tv’de 
Erol Uysal’ın sunduğu “MİSTAN 
SOKAĞI” programına konuk 
olarak katılacaktı ve geçmişten 
geleceğe Marmaris’i konuştular. 
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5544 Sayılı mesleki yeterlilik kurumu 
kanununda yapılan değişiklikle, çalışma 
ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından 
belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli 
mesleklerde çalışanların ve isteyen mes-
leki yeterlilik belgesi almaları zorunlu 
hale gelmiştir. Çalışma ve sosyal gü-
venlik bakanlığı tarafından yayımlanan 
2015/1 sayılı tebliğ’in ekinde yer alan 
40 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi 
zorunluluğu hakkında 28 şubat 2017 
tarihinde tobb meybem yetkilisi yase-
min sezer tarafından odamızda yapılan 

bilgilendirmeye üyelerimizden katılım 
yüksek oldu. Mesleki yeterlilik belgesi 
zorunlu tutulan meslekler, sınav yönet-
meliği ve süreci hakkında bilgi veren 
sezer, tobb meybem olarak bu konu-
daki destekleri ile işkur teşviklerinden 
bahsetti. Sınavlara başvuru sürecinde 
marmaris ticaret odasından destek ala-
bilecekleri hususunda üyelerimiz bilgi-
lendirildi. Daha detaylı bilgi ve sorula-
rınız için www.Meybem.Com.Tr ; www.
Myk.Gov.Tr ve alo 170 nolu hattan fay-
dalanabilirsiniz.

Tanıtım Toplantısı Odamızda Yapıldı

MEYBEM 
(Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi)
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Usta şair Can Yücel’in eşi Güler Yü-
cel; Kapurcuk Kültür ve Gastronomi 
evinde odanız Yönetim Kurulu Başka-
nı Mehmet Baysal’ı ziyaret etti. Bu ke-
yifli ziyarette Güler Hanım Can Yücel 
birlikte yaşadıkları o keyifli, dolu dolu 
geçen yıllarını bizlerle paylaştı. 
“Yücel, yaşamını yitirmeden önce eşi 
Güler’e üç vasiyet bırakmış. Bunlardan 
ilki Datça’da toprağa verilmek, ikinci-
si bir ‘karhane’ye adının verilmemesi, 
son vasiyeti ise tohum bankası proje-
sinin hayata geçirilmesi olmuş.” Can 
Yücel’i saygıyla anıyoruz.

Usta şair 
Can Yücel’in eşi 
Güler Yücel’in
Ziyareti

Toplantının açılışına TOBB Genel 
Sekreter Yardımcısı Ali Emre Yurdakul, 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar 
Yardımcısı İsmail Yücel, Gümrük   ve 
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Mü-
dürü Adnan Yankın ve Gümrük  ve Ti-
caret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür 

Yardımcısı Adem Başar katıldı. Odamızı 
temsilen Ticaret Sicili Müdürü Fırat 
Kaynak Ünlü ve Ticaret Sicili Müdür 
Yrd. Deniz Tetik katıldılar.
Toplantıda, teknolojik altyapısı yeni-
lenen ve yazılım geliştirme çalışmaları 
tamamlanan ve Mart ayı içerisinde tüm 

ticaret sicili müdürlüklerinde uygula-
maya alınacak olan Merkezi Sicil Kayıt 
Sistemi’nin (MERSİS) yenilenen uy-
gulamaları ve ticaret sicili işlemlerinde 
uygulamada yaşanan sorunlar hakkında 
bilgilendirme yapıldı. 

Ticaret Sicili Müdürlükleri 
2. Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Marmaris Ak Parti İlçe Başkanı Osman Ül-
gen ve beraberindeki ekip ile birlikte Yöne-
tim Kurulu Başkanımız Mehmet Baysal’ı 
makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Baş-
kanı Acar Ünlü ve beraberindeki ekip ile bir-
likte Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Baysal’ı makamında ziyaret etti.
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Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun

Dünya Kadınlarla Güzelleşir
Marmaris Ticaret Odası (MTO), 8 yıldır geleneksel olarak sürdürdüğü 8 Mart Kadınlar 
Günü etkinliğini bu yıl da tekrarladı. 

Odamız tarafından Marmaris Emni-
yet Müdürlüğünde görev yapan polis 
kadınlara ve MTO kadın ve genç giri-
şimcilerimize, kadın personelimize 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle 
teşekkürlerimizi iletmek amacı ile öğle 
yemeği organize edilmiştir. 
Yemeğe Marmaris kaymakamı Cema-
lettin Yücel, Emniyet Müdürü Ertan 
Sarıkaya, Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Baysal ve eşleri de eşlik etti.
MTO Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Baysal; dokunduğu her şeye anlam 
katan siz değerli kadınlarımızın 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, 
Yeryüzünü güzelleştiren ve yaşanır hale 
getiren siz kadınlarımız, aydınlık yarın-
lara yürürken en büyük gücümüzdür. 
Başta annelerimiz olmak üzere, bütün 
kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı ileti-
yorum” ifadesini kullandı
Baysal; sözlerinin bitiminde Türkiye 
Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün sözüyle bitirmek istiyorum 
dedi.

Marmaris kaymakamı Cemalettin Yü-
cel; Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü kutladı ve kadınları-
mızın önemini ifade etti

Ayrıca kadınlarımıza günün hatırası ola-
rak odamızdan hediye sunuldu.

Dünyadaki 
her şey 
kadının 
eseridir.

“
”
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Ekonomiye 
Kadın Eli Değsin

Son beş yılda yüzde 40 artmasına rağmen kadın girişimcilerin nüfusa oranı yüzde 9’da kalır-
ken, ülkemizde çalışma yaş aralığında bulunan 29.6 milyon kadının ancak 8.3 milyonu çalışı-
yor. Bu durumun farkında olan ve “Ekonomiye kadın eli değsin” diyerek yola çıkan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği de kadınları iş hayatında daha aktif hale getirmek için 2007 yılında 
Kadın Girişimciler Kurulu’nu kurdu, Avrupa’nın en büyük kadın girişim ağını hayata geçirdi. 
Şu an 81 ilde, 6 bin 500 kadın girişimci bu kurullar için aktif çalışıyor.  (Kaynak Forum - TOBB)

Kadın girişimci sayısının son beş yılda yüzde 40 arttığını görmek ve bu artışa rağmen kadın 
girişimcilerin nüfusa oranının yüzde 9 gibi düşük bir rakamda olması, burada alacak daha çok 
yolumuz olduğunun ve daha da fazlasını yapabileceğimizin büyük bir göstergesi.

Türkiye’de 2004 yılında yüzde 5 civarın-
da olan kadın girişimci oranı, 2015 yılı-
na geldiğinde yüzde 10’lara ulaştı. 10 yıl 
önce sadece 49 bin kadın girişimci bu-
lunuyorken, günümüzde bu rakam 100 
bini aştı. Ne yazık ki TÜİK verilerine 
göre ülkemizde çalışma yaş aralığında 

Günümüzde ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli parametrelerden birisi kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine verilen 
değer ve bu yönde atılan adımlardır. Kadınların erkeklerle eşit sosyal, ekonomik ve siyasi haklara sahip olmaları yalnızca top-
lumsal hayatı iyileştirmek gibi bir sonuç yaratmakla kalmayacak, hiç kuşkusuz dünya barışını da güçlendirecek. 

Ne mutlu bize ki bu konuda dünya ile kıyaslandığında gurur duyabileceğimiz bir başlangıç noktamız var. Ulu Önderimiz Mus-
tafa Kemal Atatürk sayesinde 1935 yılında pek çok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olan Türk kadını, hayatın her 
alanında daha fazla söz sahibi olma fırsatını elde etmiştir. 

Ancak bugün Türk kadınının toplumsal hayatta hala bir adım geride durduğu veya bırakıldığı alanlar bulunmakta. 

bulunan 29.6 milyon kadının ancak 8.3 
milyonu çalışıyor. Kadınların istihdama 
katılımı yüzde 30’lar düzeyinde kalıyor. 
OECD’nin araştırmasına göre kadın 
erkek ücret eşitsizliğinde de Türkiye 
ilk sıralarda. Eğer Türkiye’de kadınlar 
ve erkekler ekonomiye eşit katılsaydı 
kişi başına düşen Gayri Safi Milli Hası-
lamız bugün yüzde 30 oranında daha 
yüksek olacaktı. Bu durumun farkında 
olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ise kadın girişimcilere verdiği 
destekle iş dünyasında öncü konumda 
bulunuyor. “Ekonomiye kadın eli değ-

sin” diyerek yola çıkan TOBB, kadınla-
rı iş hayatında daha aktif hale getirmek 
için 2007 yılında Kadın Girişimciler 
Kurulu’nu kurdu, Avrupa’nın en büyük 
kadın girişim ağını hayata geçirdi. Şu an 
81 ilde, 6 bin 500 kadın girişimci bu ku-
rullar için aktif çalışıyor. Kadın girişimci 
sayısının son beş yılda yüzde 40 arttığını 
görmek ve bu artışa rağmen kadın giri-
şimcilerin nüfusa oranının yüzde 9 gibi 
düşük bir rakamda olması, burada ala-
cak daha çok yolun olduğunun ve daha 
da fazlasını yapılabileceğinin büyük bir 
göstergesi...

Evrim ARAS
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
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Kadının işgücüne katılımında istatistik-
lerin nüfus oranının çok çok altında yer 
aldığını görüyoruz.
•	TÜİK’e	göre	işgücüne	katılan	kadınla-
rın oranı sadece %33.
•	 İşgücüne	 katılanlardan	 istihdam	 edi-
len kadınların oranı ise % 28,4.
•	 OECD’nin	 araştırmasına	 göre	 kadın	
erkek ücret eşitsizliğinde de Türkiye ilk
sıralarda.
•	Kadın	dünyadaki	işin	%66’sını	yapıyor.
•	Dünya	 gelirinin	 sadece	%10’u	 kadın-
ların.
Bu rakamları yükseltmek, bir seçeneği-
miz değil zorunluluğumuz. 

Daha alacak çok yolumuz var 
Kadın girişimci sayısının son beş yılda 
yüzde 40 arttığını görmek ve bu artışa 
rağmen kadın girişimcilerin nüfusa ora-
nının yüzde 9 gibi düşük bir rakamda 
olması, burada alacak daha çok yolumuz 
olduğunun ve daha da fazlasını yapabi-
leceğimizin büyük bir göstergesi. 
Bu konuda son yıllarda kat edilen ra-
kamsal artışlar da bize hem attığımız 
adımların boşa gitmediği, hem de Tür-
kiye’yi 2023 kadın istihdamı hedefine 
taşımak için umut veriyor. 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ola-
rak misyonumuzu, ülkemizdeki kadın 
girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik 
bakımından geliştirilmesi ve daha dona-
nımlı hale getirilmesi amacıyla politika 
geliştirmek ve girişimcilik kültürünün 
kadınlar arasında gelişmesine öncülük 
etmek olarak belirledik. 
Kadınların finansmana erişiminin ko-
laylaştırılması, mevcut kadın girişim-
cilerin korunarak daha donanımlı hale 
getirilmesi, sanayici kadın girişimci 
sayısının artması, devlet nezdinde lobi 
çalışmaları yapılması, liseler ve üniver-
siteler ile işbirliği yaparak girişimciliğin 
bir kariyer fırsatı olarak sunulması için 
çalışmalara başladık. 
Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
desteği ile TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu olarak kadınların girişimci olma-

sının önünü açmak için yoğun çaba sarf 
ediyoruz. Kendisine bir kez daha şahsım 
ve kurul üyelerim adına buradan teşek-
kürlerimi sunuyorum. 

Kadınlarımız geleceği yazıyor 
Bu sene TOBB Kadın Girişimciler Ku-
rulu’nun 10. yılını kutluyoruz. Bu çerçe-
vede birçok projeyi hayata geçiriyoruz. 
Teknoloji hayatımızın olmazsa olmazla-
rı arasında yer almış durumda. Yeni tek-
nolojilere çok hızlı adapte olan kadınla-
rımız için önemli bir projeyi başlattık. 
TOBB, Turkcell ve TOBB Kadın Gi-
rişimciler Kurulu işbirliğinde hayata 
geçirilen “Geleceği Yazan Kadınlar” 
projesinde amacımız, kadınların yazılım 
çağında geri kalmaması ve mobil tek-
nolojileri tanıyıp girişimcilikte bir adım 
öne geçebilmelerini sağlamak. 
Projede lise ve üniversite mezunu ya 
da üniversitede okuyan 18 yaş üzeri 
kadınlar hedeflendi. Yaklaşık bin 400 
başvuruyla başlayan süreç, il finalleriyle 
devam etti.
Geleceği Yazan Kadınlar projesi için İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Gazian-
tep, Trabzon, Kayseri, Antalya, Denizli, 
Van, Adana, Eskişehir, Erzurum, Sivas, 
Karabük, Diyarbakır, Aydın ve Sam-
sun’da yüz yüze ve online olarak kod 
yazma eğitimleri gerçekleştirildi. Kadın-
lar daha sonra, Turkcell’in teknik danış-
manlığında ve TOBB Kadın Girişimci-
ler Kurulu üyelerinin mentorluğunda 
projelerini üretti. 
18 ilde sürdürülen eğitimler sonrası 48 
başarılı proje, yarı finale katılmaya hak 
kazandı. Her biri birbirinden değerli 48 
proje arasında sağlıktan turizme, sosyal 
hizmetlerden iş yönetimine, finanstan 
eğitim ve güvenliğe birçok yaratıcı fikir 
yer alıyor. Kan bağışı, engellilerin haya-
tını kolaylaştıran projeler, ev hanımları-
nın ekonomiye katılmasını kolaylaştıran 
uygulamalar, sağlık projeleri ve restoran-
larda rezervasyon sürecini kolaylaştıran 
pek çok proje mevcut. 
Büyük final sonucunda kazanan proje 
ticarileşme aşamasında desteklenecek. 

Bunun yanı sıra büyük finalde kazanan-
lar Silikon Vadisi’ne gezi hakkı kazana-
cak. Ayrıca, kendi İllerinde de tekno-
parklarda, eğer katılımcı öğrenciyse staj 
hakkı, değilse istihdam ya da kuluçka 
merkezinden faydalanma hakkı kazana-
cak. Yarışmada beğeni toplayan iyi fikir-
ler ise Turkcell Arıkovanı’nda fonlamaya 
açılacak. 
Kadın girişimcilerimiz buradan öğren-
dikleri mobil yazılım geliştirme bece-
rileriyle kendi işlerinde fark yaracak 
uygulamalara sahip olacakları gibi ister-
seler de teknoloji ve hizmet şirketleri-
nin ekosistemlerine dahil olabilecekler. 
Kadınlarımızın özenli, dikkatli ve farklı 
bakmaları sayesinde özellikle uygulama 
testleri konusunda da büyük bir açığı 
kapatacaklarını düşünüyoruz. Bu konu-
da eğitilmeleri onlara global dünyanın 
kapılarını açacak. 

Dünya devi ile ortak proje 
Bir diğer projemiz ise dünyanın en bü-
yük şirketlerinden biri olan Facebook 
işbirliğinde hayata geçireceğimiz “She 
Means Business” projesi. 
Facebook, dünyanın çeşitli ülkelerinde 
(İngiltere, Japonya, Brezilya, Hindistan 
ve UAE) uyguladıkları eğitim progra-
mı “She Means Business” ile kadınları 
eğiterek Facebook ve Instagram plat-
formlarını kullanarak girişimci olmaya 
özendiriyor. 
Türkiye’de TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun işbirliği ile 10 ilde (Ankara, 
İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri, 
Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Deniz-
li) 5 bin kadın online pazarlama, dijital 
stratejiler geliştirme konusunda eğitim 
alacak. 
Son olarak TOBB Kadın Girişimci-
ler Kurulu’nun 10. yıl münasebetiyle 
“Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Ya-
rışması” organize edeceğiz. Hedefimiz 
ülkemizdeki kadın girişimcileri motive 
etmek, onlara yeni olanaklar sunmak ve 
kadınların iş hayatındaki görünürlüğü-
nü artırmak olacak.
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“TOBB Olarak Kadın Girişimciler
için Büyük Mücadele veriyoruz”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu “2007 yılında Türkiye’deki işverenlerin sadece yüzde 
6’sını kadınlar oluşturuyordu. 2016 yılına geldiğimizde ise bu oran yüzde 10 oldu. 10 yıldır 
TOBB olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Gerçekleşen 4 puanlık artışta TOBB Kadın ve 
Genç Girişimci Kurullarımızın emeği büyüktür” diye konuştu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB), TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu ve Turkcell’in birlikte organize 
ettiği “Geleceği Yazan Kadınlar Proje-
si” sonuçlandı. Finale kalan 10 proje-
nin arasından jürinin seçtiği üç projeye 
ödülleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisar-
cıklıoğlu’nun da katıldığı törenle verildi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konuş-
masında kadın girişimcilerin önemine 
vurgu yaparken, “Bu maya tutmuştur. 
Kadın girişimcilerimizin sayısı daha da 
artmalı” dedi. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kadın-
lara uygulama yazılımı geliştirmeyi öğ-
retmek üzere çıkılan altı aylık bir mara-
tonun sonuna geldiklerine işaret ederek, 
18 ildeki eğitimlere 1400 kadının ka-
tıldığını söyledi. Kursiyerlerin, yazılım 
ve iş planı eğitimleri sonunda tam 239 
uygulama geliştirdiklerine işaret eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bunlar-
dan 48’i yarı finale kaldı, 10’u ise finalde 
yarışmaya hak kazandı. Burada da ilk 
üçe girenleri açıklıyoruz. Peşinen söy-
lüyorum benim gözümde bütün kar-
deşlerim dereceye girmiştir. Eğitimlere 
katılan herkesi yürekten kutluyorum. 
Neden hepinizi kutluyorum? Çünkü 
herkes kazandı” dedi. 

“Zengin olmanın yolu 
girişimcilikten geçiyor” 
Türkiye’nin zengin olmasının yolunun 
girişimcilikten geçtiğini anlatan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizi daha 
zengin yarınlara taşıyacaksınız. Hem 
sizler zengin olacaksınız, hem ülkemizin 

zenginleşmesinin itici gücü olacaksınız” 
diye konuştu. 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, gençle-
rin ve kadınların sadece bugünü değil, 
geleceği ifade ettiğini bildirirken, “Petrol 
ve doğalgazdan kıymetli hazinemiz ka-
dınlar ve gençler. Toprağın altında değil, 
toprağın üstünde muazzam bir hazine 
yatıyor. Yazılım bilen daha çok kadın 
girişimci, genç girişimci çıkarmalıyız. 
2007 yılında Türkiye’deki işverenlerin 
sadece yüzde 6’sını kadınlar oluşturu-
yordu. 2016 yılına geldiğimizde ise bu 
oran yüzde 10 oldu. 10 yıldır TOBB ola-
rak büyük bir mücadele veriyoruz. Ger-
çekleşen 4 puanlık artışta TOBB Kadın 
ve Genç Girişimci Kurullarımızın eme-
ği büyüktür. 2007 yılında kurduğumuz 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulumuz 
bugün dünyanın en geniş kadın girişim-
ci ağı haline geldi. Çok şükür görüyoruz 
ki, göle çaldığımız maya tuttu” diye ko-
nuştu. 

“İş gücüne katılımda kadın 
sayısı yetersiz” 
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Baş-
kanı Ali Sabancı ise konuşmasında nü-
fusun yarısının kadın olmasına rağmen 
iş gücüne katılımda kadın sayısının ye-
tersiz olduğunu vurguladı. Bu konuda 
artık uyanmak gerektiğine dikkat çeken 
Sabancı, kadınların gücüne inandığını 
anlattı. 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkanı Evrim Aras da teknolojinin iş 
dünyası için bir katalizör görevi gördü-

ğünü ifade etti. Kadınlar uygulama ve 
geliştirmede büyük fark yaratacaklarını 
belirten Aras, 1400 başvuruyla başlayan 
sürecin önemini dile getirdi. 
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu 
da artık yabancı bilmenin değil, yazılım 
bilmenin önemli hale geleceğini söy-
ledi. Bütün teknolojilerin insana değer 
katmak için var olduğunu kaydeden 
Terzioğlu, kadın iş gücünün ekonomiye 
yeterli katkıyı yapmamasının en önemli 
eksiklik olduğunu dile getirdi. 

Birincilik ödülü Otizmo 
projesine 
Altı ay süren yolculuğun sonunda finale 
kalan 10 proje değerlendirilerek derece-
ye girenler ekipler düzenlenen törenle 
ödüllendirildi. Gökçe Demir ve Hilal 
Şener, Otizmo adlı projeleriyle gecenin 
birincilik ödülünün sahibi oldu. Otiz-
mo adlı yazılım, giyilebilir cihaz aracı-
lığıyla alınan sinyallerle otizm şüphesi 
durumunda teşhis edilmesine imkan 
sunuyor. 
İkincilik ödülünü kazanan Özden Çetin 
Yakın’ın uygulaması, çocukların sağlıklı 
ve kolay beslenebilmesi için ebeveynle-
re yardımcı olmayı amaçlıyor. 
Ayşe Nur Zengin, Evin Keleş ve Mer-
yem Sena Kılıç’ın birlikte geliştirdikleri 
Yubiva adlı proje ise üçüncülük ödülü-
nü aldı. 
Yubiva projesi 6-12 yaş aralığındaki işit-
me engelli çocuklara oyun kartları ve ar-
tırılmış gerçeklik kullanılarak işaret dili 
eğitimi veriyor.
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“Kadın Girişimcilerimiz 
Olmadan Ekonomiyi Uçuramayız”
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, nüfusun yarısını oluşturan kadınların, ekonomik ya-
şamın içinde olması gerektiğini ifade ederken, “Zenginleşmemizin önündeki en büyük engel 
bu. Kadınların ekonomiye aktif olarak katılması gerekiyor. Kadının sadece evde kalması ge-
rektiği düşüncesi değişmeli” dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Kadın Girişimciler Kuru-
lu’nun düzenlendiği ve Bingöl Sanayi ve 
Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kuru-
lu’nun ev sahipliğini üstlendiği Bingöl 
Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi, 
Bingöl Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 
burada yaptığı konuşmada kadın giri-
şimcilerin ekonomi içerisindeki önemi-
ne değindi. Kadın ve erkeğin bir kuşun 
iki kanadı gibi olduğuna işaret eden 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Biri ol-
mazsa, kuşun uçması mümkün değil. 
Bingöl işte bu vizyonla hareket ettiği için 
öne çıkıyor. Bu kongrenin hayata geç-
mesini sağlayan Oda Başkanımız Mah-
mut Ayas kardeşimi de kutluyorum. 
Mahmut Başkanımız daha ilk senesin-
de, Bingöl’de pek çok ilke de imza attı” 
diye konuştu. 

“E-belge sistemi, kâğıt 
yükünden kurtardı” 
Ayas öncülüğünde Oda’nın İş-Kur 
hizmet noktasını kurduğunu belirten 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “E-belge 
sistemini hayata geçirip, üyemizi kâğıt 
yükünden kurtardı, hizmete en kolay 
ve ucuz yoldan erişmesini sağladı. Yine 
Odamız sayesinde Bingöl Çobantaşı 
Kavurması coğrafi işaret tescilini aldı. Sı-
rada; Çobantaşı Kavurması, Burma Ka-
dayıfı ve Gazik Kaymağı var, onları da 
tescillemek in başvurular yapıldı. İstih-
dam seferberliğinde de sözünü tuttu. 90 
üyesine 9 milyon lira nefes kredisi sağ-
ladı. Nefes’ten sonra Ziraat Bankası ile 

Girişimciye Değer Kredisi başlattı. 360 
üyesine 125 milyon liralık Kredi Garan-
ti Fonu kefaleti sağladı. Özetle Mahmut 
kardeşim, Bingöl’e yakışan bir Ticaret ve 
Sanayisi Odası meydana getirmek için 
büyük emek veriyor. Kendisiyle de ayrı-
ca iftihar ediyor, başarılarının devamını 
diliyorum” dedi. 

“Elimizden gelen desteği 
veriyoruz” 
Bingöl’ün tüm bu hizmetlerin en iyisini 
hak ettiğinden söz eden TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, kendilerinin de TOBB 
olarak ellerinden gelen desteği verdik-
lerini vurguladı. TOBB Başkanı Hisar-
cıklıoğlu şöyle konuştu: “2003-2004 
yıllarında 480 adet deprem konutu inşa 
ettik. 2015’de Cevdet Yılmaz Ortaoku-
lumuzu yaptık. Yine vekilimiz Cevdet 
Yılmaz Bey’in destekleriyle Bingöl, Ca-
zibe Merkezleri programı kapsamında 
önemli yatırımları çekmeye başladı. 
Yine Bingöl Üniversitemiz, daha 10 yıl-
lık genç bir üniversite olmasına rağmen, 
bu coğrafyanın en büyük üniversitesi 
haline geldi. Esasında Bingöl’de henüz 
yeterince kullanılmayan yerüstü ve ye-
raltı pek çok zenginlik mevcut. Peri Ba-
caları’na rakip görülen Buban Bacaları. 
Bingöl’ü kış turizminde öne çıkaracak 
Haserek Kayak Merkezi. Yüzen ada, Ata 
Park, Soğuk Çeşme; hep burada. Daha 
bahsetmediğimiz, Bingöl Balı ve Dut 
Pekmez`iniz var. Allah tüm bu nimetleri 
vermiş, mutlaka değerlenmeliyiz. O za-
man göreceksiniz, Bingöl’ün algısını çok 
daha olumlu noktaya getireceğiz.” 

“En önemli görevimiz kadın-
lara destek vermek” 
Anadolu’yu karış karış gezdiğini hatır-
latan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
kullanılmayan büyük bir hazinenin 
daha, olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
zenginleşmesi için kadınlarımıza ihtiyaç 
olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı 
Hisarcıklıoğlu, “Bu salonda oturan ka-
dınlarımız çok kıymetli. Elbette işleri 
zor. Çünkü sadece iş hayatındaki zorluk-
larla mücadele etmek yetmiyor, bir de 
biz erkeklerle uğraşıyorlar. Dolayısıyla, 
bizim en önemli görevimiz kadınlara 
destek vermek, önlerindeki engelleri 
azaltmak olmalı. Nüfusun yarısı kadın, 
ama kadınlarımızı işgücüne katamıyo-
ruz. Kadınların işgücüne katılım ora-
nında dünyada sonlardayız. Nüfusun 
yarısı, ekonomik yaşamın içinde değil. 
Zenginleşmemizin önündeki en büyük 
engel bu. Kadınların ekonomiye aktif 
olarak katılması gerekiyor. Kadının sa-
dece evde kalması gerektiği düşüncesi 
değişmeli. İşte rol model önümüzde du-
ruyor. Peygamberimizin eşi Hz. Hatice 
validemiz devrin en büyük tüccarların-
dandı. Bizim kültürümüzde kadını eve 
kapatmak falan yok!” diye konuştu. 

“Kadın girişimciler için ayrı-
calık istiyoruz” 
Kadınların işgücüne katılım oranında, 
OECD ortalamasını yakalamamız ha-
linde, 2025 yılında 250 milyar dolar 
daha fazla milli gelire sahip olunacağını 
bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu 
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şunları söyledi: “Yani hepimizin cebine 
3 bin dolar daha fazla para girer. Kıymetli 
Bakanlarımız, vekilimiz buradayken, bir 
talebimizi de ileteyim. Kamu alımların-
da kadın girişimcilere avantaj sağlanma-
sını istiyoruz. Erkekler kusura bakma-
sın, bizim için kadın girişimcilerimizin 
ayrıcalığı var. Yurtiçi fuarlarda bedelsiz 
stand, KOBİ girişim sermayesinde, 
KGF finansmanında öncelik ve pazar-
lara ulaşım için network sistemimiz var. 
Eurochambres, ECO TSO, Kadın Giri-
şimciler Konseyi, Balkan Odalar Birliği 
Kadın Girişimciler Konseyi Avrupa 
Girişimciler Ağı Başkanım Mülkiye 
Aytar burada. Brüksel ve Hollanda’daki 
yapılanmayı bitirdik. Sırada Almanya 
var. Bize haksızlık yapan AB’ye en güzel 
cevabı onlar verecek! İnterneti ve tek-
nolojiyi kadınlarımızın için çok önemli 
bir fırsat olarak görüyorum. Eskisi gibi, 
tüm gün, bir dükkânın içinde oturmaya 
artık gerek yok. Dükkân olmadan satış 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) İstanbul binasında gerçekleş-
tirilen Türkiye-Kazakistan Kadın Giri-
şimciler İş Forumu’na Kazakistan’dan 
gelen iş kadınları ve TOBB Kadın Giri-
şimciler Kurulu Üyesi Türk iş kadınları 
katıldı. Forumda konuşan TOBB Yöne-
tim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Türk 
şirketlerin gıdadan sağlık sektörüne, 
savunma sanayisinden kimya sektörü-
ne kadar pek çok alanda Kazakistan’a 2 
milyar dolar yatırım yaptığını belirterek, 
“Şirketlerimiz Kazakistan’da 15 binden 

fazla kişiye istihdam sağlıyorlar. Yine 
müteahhitlik firmalarımız Kazakistan’da 
20 milyar dolarlık projeye imza attılar. 
Firmalarımız bu yatırımları yapıyor, 
çünkü hem Türkiye-Kazakistan ilişki-
lerine, hem de Kazakistan’ın geleceğine 
inanıyorlar” değerlendirmesinde bulun-
du. 
Kazakistan’ın “2050 Stratejisi” ve “Nurlu 
Yol” programlarını çok önemsedikle-
rini ifade eden Günay, şunları söyledi: 
“Kazakistan’ın sanayileşmesi ve özel 
sektörün daha da gelişmesi için bu çok 

önemli. Bunu biliyoruz çünkü geçmişte 
bunu biz de yaşadık. Türkiye olarak son 
35 yılda müthiş bir dönüşüm yaşadık. 
35 yıl önce 3 milyar dolar ihracat yapan 
bir tarım ülkesi iken, şimdi 160 milyar 
dolar ihracat yapan dev bir sanayi ülke-
si haline geldik. Pek çok sektörde başarı 
hikayeleri yazdık. Dünyanın 17. büyük 
ekonomisi haline geldik.
Ama değerli dostlarım şunu fark ettik. 
Bütün bu süreçte bir şeyi ihmal etmi-
şiz; kadınlarımızı. Yaptığımız hesaplar 

yapmak mümkün hale geldi. İşte Hepsi-
burada.com. online dükkan. Bunun gibi 
nice siteler var. 

“İstersen evde üretirsin 
istersen evden kazanırsın” 
Artık devir değişti. İstersen evde üre-
tirsin, istersen evden kazanırsın. Bugün 
böyle müthiş imkânlar var. Bugün bir 
köyde yaşayan çocuğun, cebindeki akıllı 
telefonla erişebildiği bilgiye, 15 yıl önce 
ABD Başkanı erişemiyordu. Teknoloji 
kadınlarımızın ekonomiye katılımı için 
muazzam bir fırsat sunuyor. Teknoloji 
işin içine girdi mi doğu batı ayrımı da 
sona eriyor. İnternete erişiminiz varsa as-
lında dünyanın merkezindesiniz. TOBB 
olarak dünyanın önemli teknoloji şirket-
leriyle yakın çalışmaya başladık. 
18 ilde 1800 kadına “uygulama yazılımı” 
eğitimi verdik. Kodlamanın yanında, 
iş planı hazırlama eğitimi verdik. Şimdi 
en iyi iş planını seçeceğiz ve proje sahi-

bi kadınlarımızı ABD’ye göndereceğiz. 
Facebook ve Instagram’ı hep laf üret-
mek için kullandık. Artık bu değişsin 
istiyoruz. 10 ilde 5000 kadına Facebook 
ve Instagram’ı ticaret yapmak için nasıl 
kullanabilirler onu öğreteceğiz. Google 
ile Dijital Atölye Projesini gerçekleştiri-
yoruz. Girişimcilerimize ve gençlerimi-
ze dijitalleşme eğitimi veriyoruz. Amaç 
KOBİ’lerimize dijital dünyada etkin bir 
şekilde var olmaları için yapmaları gere-
kenleri öğretmek.” 

Kadınlardan kendilerine güvenmelerini 
isteyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
“Türkiye’nin geleceğine güvenin. Mutla-
ka Oda ve Borsaların meclislerine girin. 
Bizim sizlere ihtiyacımız var. Biz sizlere 
güveniyoruz. Güzel ülkemin büyük 
hayallerinde sizlerin izi, imzası olsun 
istiyoruz. Daha açık söyleyeyim. Sizsiz 
olmaz!” ifadesini kullandı.

“81 İlimizde 6 Bin 500 Kadın
Girişimcimiz Çalışıyor”
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, “Şu an 81 ilimizde, 6 bin 500 kadın girişimcimiz 
kurullar için aktif çalışıyor. Biz bu işe başladığımızda Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 6 
idi. Şimdi bu rakam yüzde 9’a ulaştı” dedi.
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gösterdi ki kadınlarımızı gelişmiş ülke-
lerdeki kadar iş hayatına kazandırsaydık, 
bugün dünyanın 17. değil, 12. büyük 
ekonomisi olacaktık. Yani yıllarca tek 
kanatla uçmaya çalışmışız.” 

2007 yılında kuruldu 
TOBB olarak “Ekonomiye Kadın Eli 
Değsin” diyerek yola çıktıklarını anlatan 
Günay, kadınları iş hayatında daha aktif 
hale getirmek için 2007 yılında Kadın 
Girişimciler Kurulu’nu kurduklarını ak-
tardı. 
Avrupa’nın en büyük kadın girişim ağını 
hayata geçirdiklerini anlatan Günay, “Şu 
an 81 ilimizde, 6 bin 500 kadın girişim-
cimiz bu kurullar için aktif çalışıyor. Biz 
bu işe başladığımızda Türkiye’de kadın 
girişimci oranı yüzde 6 idi. Şimdi bu ra-
kam yüzde 9’a ulaştı” bilgilerini verdi. 
Günay, Kazakistan Ticaret ve Sanayi 
Odasına iş birliğinden ötürü teşekkür 
etti. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ruhsar Pekcan, kadın 
girişimcilerin finansal kaynaklara erişi-
mi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, 
“Kadınların sosyal ve ekonomik hayata 

katılımlarıyla refah artıyor. Ben kadınla-
rın sosyal ve ekonomik hayata daha fazla 
katılımının savaşları da bitireceğine ina-
nıyorum. Kadınlarımızı teknoloji odaklı 
işler konusunda teşvik ediyoruz. Gele-
ceği Yazan Kadınlar projemiz çok fazla 
başvuru aldı” diye konuştu. Türkiye ve 
Kazakistan arasında muhtemel pek çok 
iş birliği imkanı bulunduğunu anlatan 
Pekcan, iki ülke kadınları arasında yeni 
projeler kurgulamak istediklerini söyle-
di. 

Kazakistan’da kadınların 
oranı yüzde 55 
Kazak Kadın Heyeti Başkanı Bagila Bi-
sembayeva, Kazakistan’da odalar ve bor-
salar birliğini kurarken Türkiye’nin ileri 
tecrübesinden yararlandıklarını belirte-
rek, “Kazakistan’daki kadınlar entelektü-
el bakımdan yetkin, eğitimli insanlardır. 
Devlet kurumlarında çalışanların yüzde 
55’i kadındır. Kazakistan’da kadınların iş 
gelişimine katkısı sürekli artmakta. Şahsi 
teşebbüslerin yüzde 47’si, tarımsal işlet-
melerin yüzde 26’sı kadınlar tarafından 
yönetilmektedir” bilgilerini verdi. 

Kazakistan’daki kadın girişimciliğinin 
Türkiye’nin 10 yıl arkasında bulunduğu-
nu ifade eden Bisembayeva, Türkiye’de-
ki kadın girişimciliğinden öğrenecek 
çok şeyleri olduğunu söyledi. 
İki ülke arası ticarete değinen Bisemba-
yeva, “Türkiye ile Kazakistan arasında 
1.5 milyar doların üzerinde ticaret hac-
mimiz var. Bunu daha ileri noktalara 
taşımak için biz kadın girişimcilerin 
gelecek vaadeden iş kollarında birlikte 
atacağı adımlar son derece belirleyici 
olacaktır” dedi. 
Kadın girişimciler arasında oluşan iş 
birliği tutumunun her iki ülke için ge-
lişmeleri de beraberinde getireceğini 
söyleyen Bisembayeva, “Kazakistan’da 
özelleştirme şu anda konuşuluyor. Bazı 
sektörlerin ve işlerin özel sektöre devre-
dilmesi gündemde. Hizmet sektöründe 
özelleştirilecek işlerin listesi geçen yıl 
açıklandı. Pek çok alanda özelleşecek 
alanların listesi yapıldı ve sürekli güncel-
leniyor. Bu konuda Türk kadın girişim-
cileriyle beraber çalışmaya hazırız” diye 
konuştu.
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Odamız ITB Berlin 2017 
Uluslararası Turizm Fuarı’nda

MITT Moskova Başladı

Dünyanın en büyük turizm fuarı olan 
Uluslararası Berlin Turizm Fuarı (ITB), 
Almanya’nın başkenti Berlin’de 51. 
kez kapılarını ziyaretçilere açtı. 184 
ülkeden 10 binin üzerinde turizm şir-
ketinin stant kurduğu fuarda  Türkiye 
132 firma ile temsil ediliyor. Meclis 
Başkanımız Ali Kansu ve Genel Sek-
reter Yrd. Mehmet Ergücü   odamızı ve 
Marmaris’i temsilen Turizm Bakanlığı 
standında yer aldı. Odamız fuara katılan 
üyelerimize görüşme ve toplantılarını 
gerçekleştirmeleri adına destek sağla-
makla beraber bölgemiz tanıtımı konu-
sunda da üzerine düşeni en iyi şekilde 
yerine getirmeye gayret göstermektedir. 

Türk standının açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, açılışın ardından 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Türk stantlarını ve Marmaris Ticaret 
Odası standını ziyaret ederek katılımcılara başarılar diledi.

Bu yıl 24’üncü kez kapılarını açacak olan MITT Moskova, 7 salon’da 1624 firmaya ev sahipliği 
yapacak. Türkiye, bu yıl fuara 8’inci pavyonda 1, 2 ve 3’üncü salonlarda katılım gösterecek. 
Marmaris Ticaret Odası’da İlçemizi en iyi şekilde temsil etmek için fuarda yerini aldı.

MITT Moskova fuarı yoğun katılım ve ilgiyle devam; Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Moskova Büyükelçisi 
Hüseyin Diriöz bugün standımızı ziyaret ettti.
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Odamız, 23-26 Mart 2017 tarihlerinde, bölgemizin tüm güzellikleri ile beraber alternatif tu-
rizm kaynaklarını tanıtmak üzere Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde ger-
çekleştirilen “Travel Expo Ankara” fuarına 60 m2 stant alarak katıldı.
Yurtdışı fuarlarında olduğu gibi yur-
tiçi fuarlarında da tanıtım desteğini 
ve atağını sürdüren Odamız yurtiçin-
de katıldığı İzmir Travel Turkey ve 
İstanbul Emitt Turizm fuarlarından 
sonra Travel Expo Ankara Turizm fu-
arına katılarak, iç pazara yönelik tanı-

tım faaliyetlerine bir yenisini ekledi.   
Marmaris Ticaret Odası standında, Tur-
sab Marmaris ve Güney Ege Turistik 
Otelciler Birliği de katılarak yer aldılar.

Odamızı temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanımız Mehmet BAYSAL, Ge-
nel Sekreterimiz Taşkın BAYKARA ve 

Personellerimiz Miray APAK, Yılmaz 
YORULMAZ ve Mustafa ÖZTÜRK 
katılırken, Odamız ile birlikte Tursab 
Marmaris BYK temsilen Suat ESİN ve 
Özge Can ÇETİNKAYA, Güney Ege 
Turistik Otelciler Birliği adına da Kazım 
KARTAL stantda yer aldılar.

Odamız Travel Expo - Ankara 
Turizm Fuarı’nda

Ankara’dan 
Şehitler Parkı Projesi 
ile ilgili Ziyaret;
T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü’nden Proje Uygulama Şube Müdürü Meral Çİ-
ÇEK ve beraberinde ki heyet, Şehitler Parkı projesi ile ilgili olarak 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet BAYSAL’ı ziyaret etti. 
Proje Uygulama Şube Müdürü Meral ÇİÇEK ve beraberinde ki 
heyet, Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet BAYSAL ile birlik-
te, projenin hayata geçirileceği alana giderek yerinde inceleme-
lerde bulundular.
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Bosna Hersek’ten Marmaris’e gelen heyet, Odamizi ziyaret etti. 28 Nisan Cuma 
günü gerçekleştirilen ziyarette heyette, Merkez Bosna Ekonomi ve Tarım Bakanı 
Sedzad Milanovic, Turizm Bakan Yardımcısı Osman Buzzam, Bosna Hersek Fe-
derasyonu Esnaf Odası Başkanı Mensur Bektic, Zenicko Dobojskog Bölgesi Esnaf 
Odası Başkanı Ahmet Alic, Merkez Bosna Esnaf Odası Başkanı Sefir Gasal, Koso-
va Prizren Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Levent Buş, Kosova Parlementosu 
Milletvekili Fikrim Damka bulunan isimler arasında yer aldı. Heyeti Odamiz adına 
Meclis Başkan vekili Nurgul Karahitay, Yönetim Kurulu Başkani Mehmet Baysal 
başta olmak üzere Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ağırladı.
Toplantının ardından Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediye Başkanlığı, 
Marmaris Kale Müzesi ve  Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi  ziyaret edildi. 
Heyet Marmaris’e duyduğu hayranlığı dile getirdi. Ekonomik ve turizm iş bağlantı-
ları kurulması hususunda fikir birliğine varıldı.

MTO 
Bosna Hersek Heyetini 
Ağırladı

Marmaris Ticaret Oda-
si ile Bosna Hersek Fe-
derasyonu Esnaf Oda-
sı, Zenicko Dobojskog 
Bölgesi Esnaf Odası ve 
Merkez Bosna Esnaf 
Odası arasında İş Birli-
ği Protokolü imzalandı.
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Marmaris Çam Balı 
Çoğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde
Tadı, kokusu, rengi ve daha bir çok faydalı özellikleri farklılığını ortaya koyan ve MARKA olan Marmaris Çam Balımız, Oda-
mızın bir yıl önce gerçekleştirdiği “çoğrafi işaret başvurusu» ile Çoğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinede yer almaya hak kazandı. 
İki gün sürecek fuara Odamız 16 metrekarelik bir stand ile katılıyor.

Türkiye’nin farklı yerlerinden ÇOĞRAFİ İŞARET 
ALMIŞ veya ÇOĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU 
ONAY sürecinde olan tüm ürünler Ankara Congresi-
um Kongre ve sergi salonunda gerçekleştirilen zirvede 
buluştu.

Bu yıl sonuncusu düzenlenen TOBB 
KAGİK EGE BÖLGE TOPLANTISI 
22-23 Nisan tarihlerinde yapıldı. Mani-
sa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in de 
açılış konuşmalarında hazır bulunduğu 
panelde, İstiklal Marşı ve saygı duruşu-
nun ardından, KAGİK Ege Bölge Baş-
kanı - Aydın Temsilcisi Esen Gürler ve 
İzmir-Denizli-Kütahya-Afyon-Manisa 
ve Muğla il icra komiteleri başkanları 

çalışmaları hakkında bilgi verdi. Mode-
ratörlüğünü Muğla’lı değerli hocamız 
Prof. Dr. Meltem Onay yaptığı panele 
Ege Ünv. Eski Rektörü “Bilim ve Kadın”, 
Ressam Lale Temelkuran “Sanat ve Ka-
dın”, 24. Dönem İzmir millet vekilliğii 
yapmış sayın İlknur Denizli “Siyaset ve 
Kadın” temalı konuşnaları ile dinleyici-
leri bilgilendirdi.

Söyleşi kısmında Celal Bayar Ünv. Öğr. 
Üyesi Prof. Dr. Meltem Onay ve Dokuz 
Eylül Ünv. Öğr. Üyesi Prof. Dr. K. İpek 
Ergür’ün anlatım ve sunumları ilgiyle 
dinlendi.
Misafirperverlikleri icin Manisatso Ka-
gik İl İcra Komitesi Başkanı Nilgün Ak-
soy nezdinde tüm Manisatso üyelerine 
ve personeline ve mihmandarımız Sevil 
Önol Hanıma teşekkür ederiz .

TOBB Kagik Ege Bölge 
Toplantısı Gerçekleşti 
39

ww
w.

m
to

.or
g.t

r
GÜ
N
LÜ
K

N
İS

AN
 20

17



Muğla Milletvekili 
Hasan Özyer Ziyareti

Muğla Ak Parti Milletvekili Hasan Özyer ve beraberindeki heyet ile birlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Baysal’ı ma-
kamında ziyaret etti ve fikir alışverişinde bulundular.

MTO Yönetim kurulu Başkanı Meh-
met Baysal’ı makamında ziyaret eden zi-
yaret eden Muğla vergi Dairesi Başkanı 
Hüseyin Bayar ve Marmaris vergi Daire-
si Müdürü Ali Rıza Durak; 6736 Sayılı 

Yapılandırma Kanunu hükümlerinden 
yararlanan vatandaşların, yapılandırı-
lan tutarları peşin veya taksitler halinde 
ödeme imkanı verildiğini hakkında bil-
gilendirme yaptı.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı 
Hüseyin Bayar Ziyareti

MTO YKB M. Baysal ise 
yapılandırma Kanununun 

önemine değinerek, MTO 
üyelerinin bu fırsattan 

yararlanabilmeleri için 
gerekli bilgilendirmelerin 

gerçekleştirileceğini söyledi.
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Muğla Oda ve Borsa Başkanları 
Bir Araya Geldi

Toplantıya Odamızı temsilen Mar-
maris Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Baysal ve Bodrum 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut S. Kocadon, Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Karakuş, Muğla Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gök-
men, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, 
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Reşit Özer İle Yöne-
tim Kurulu Başkanlarının 
dışında BODTO Mec-
lis Başkanı İlhan Ersan, 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcıları İbrahim Ak-
kaya ve  Mehmet Ayaz İle 
Yönetim Kurulu Üyeleri 
Deniz Eyinç, Erdem Ağan 
ve Orhan Dinç Genel 
Sektere Prof.Dr.Fuat Ön-
der katıldı.
Muğla ilinde başlayan ve 
ülke genelindeki tüm oda-
lara örnek olan ve düzenli 
olarak gerçekleşen Muğla 
Odalar ve Borsası ortak 
toplantılarının 27.’si geride 
bırakılırken, Bodrum’da 
bir araya gelen Yönetim 
Kurulu Başkanları hizmet 

verdikleri bölge ve Muğla ili ekonomi-
sini turizm sezonu öncesinde değerlen-
dirildi.
BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
S. Kocadon katılan herkese teşekkür 
ederek başladıkları toplantıyı şöyle de-
ğerlendirdiler; “ Biz, Bodrum özelinde 
üyelerine hizmet veren sivil toplum 
kuruluşu olarak, Muğla ilimizde aynı 
hedeflerle hizmet sunan paydaşları-
mızla ortak sorunlarımızı konuşmak, 

birlikte hareket ederek daha hızlı ve ya-
pıcı çözümlerle üyelerimize doğrudan 
ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu toplantılar 
bizlerin hizmetlerini geliştirirken, ortak 
paydada birlikte hareket ederek çok ses-
lilikle ortak güç oluşturmamızı sağlıyor. 
Bodrum Ticaret odası olarak tüm iç ve 
dış paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz 
bu toplantıları önemsiyoruz.”
Toplantıda tek tek söz alan Yönetim Ku-
rulu Başkanları Bodrum, Fethiye, Mar-
maris, Milas ve Muğla genelinde görüş-

lerini dile getirdiler.
Toplantı sonucunda;
•	 İl	 ve	 ilçe	 odalarının	 tek	
“ada”da fuarlara birlikte 
katılmasını, fuar alanlarını 
birlikte alınması,
•	Eylül	ayındaki	İzmir	En-
ternasyonel Fuarının onur 
konuğu Muğla olması 
nedeniyle ortak tanıtım 
yapılması,
•	 Birinci	 elden	 yöremizin	
verilerini resmi olarak elde 
edilememesi nedeniyle 
bu konuda yasal çözüm 
bulunması konularında 
çalışma yapılmasına karar 
verilerek toplantı tamam-
landı.

Muğla’da faaliyet 
göstermekte olan 5 oda ve 
1 borsanın yönetim kurulu 
başkanları 10 Mayıs 2017 

Çarşamba günü BODTO ev 
sahipliğinde bir araya geldi.
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Türkiye’de İlk Savaş Tankı 
Dalış Turizmine Kazandırılıyor

Projeyi hazırlayan Marmaris Ticaret 
Odası ve Marmaris Dalış Merkezle-
ri Derneği işbirliği ile dalış turizmini 
geliştirmek amacıyla Genelkurmay 
Başkanlığı’ndan alınan hibe izni ile 
hurdaya çıkarılan gemiyi Marma-
ris keçi adası Limanı’na sorumlu 
ekiplerin ve dalgıçların yardımıy-
la güvenli bir şekilde batırılacaktır. 
Marmaris’in muhteşem bir denize sa-
hip olduğunu ancak su altı ve su üstü 
sporlarında oldukça yeteri kadar fay-
dalanamadığını ifade eden MTO YK 
Başkanı Mehmet Baysal “Bunları geliş-
tirmek için ‘Neler yapabiliriz’ diye dü-
şünürken, araştırmalarımızı yaparken 
Genelkurmay Başkanlığı’ndan hurdaya 
çıkmış bir gemiyi tarafımıza hibe edil-
mesi için valiliğimiz aracılığıyla talepte 
bulunduk” dedi. Dalış Merkezi Derneği 
ile yapmış olduğumuz işbirliği sonucu, 
taleplerinin kabul edilerek gemi yerine 
ellerinde bulunan bir savaş tankını hibe 

işleminin gerçekleşmesinden son dere-
ce mutluluk duyduklarını ve amacımız 
Marmaris’te alternatif turizmine ve dalış 
turizmine katkı sunmaktır. Yakında Alı-
nacak izinlerle kısa süre içinde Marma-
ris Körfezi’nde belirlenen beş noktadan 
birinde savaş tankı dalış turizmi için ba-
tırılacaktır” dedi.
Marmaris Dalış Merkezleri Derneği 
Başkanı Tuncer Uysal Marmaris Tica-
ret Odası ile gerekli kurumlarda ilgili 
çalışmalarımızı da tamamlayarak çeşitli 
deniz tabiatına yuva yapmak, pek çok 
canlıya ev sahipliği yapmak üzere ve 
Marmaris dalış turizmine katkıda bu-
lunmak üzere bir savaş tankını denize 
batıracağız. Bu Türkiye’de bir ilk ola-
caktır. Yabancı ve yerli misafirlerimiz 
bu tankın batırıldığı bölgeye çok rağbet 
gösterecektir ve Marmaris’te alternatif 
turizmin gelişmesine destek olacaktır; 
diye ifade etti.

MARMARİS ilçesinde 
Genelkurmay 

Başkanlığı’ndan hurdaya 
çıkarılan 1941 yapımı 

savaş tankı, dalış turizmini 
geliştirmek amacıyla 

batırılıyor. M48 A5 T1” adlı 
tank, Konya’daki askeri üsten 

karayoluyla Marmaris’e 
getirildi. Savaş tankı 2’nci 
Dünya Savaşı’nda hizmet 

etmiş, askeri de uzun yıllar 
görev yaptırıldıktan sonra 

hurdaya ayrılmıştır.

Dalış turizmine katkı verebilmek amacıyla ürettiğimiz yapay resif projesi için batırılması planlanan ilk savaş tankı olan tankın doğaya za-
rar vermemesi için teknik bakım ve analizleri yapılmıştır. Marmaris Çevreciler Derneği ve Marmaris Dalış Merkezleri Derneği, Muğla Sıtkı 
Koçma Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmalar neticesinde tankın doğaya zarar vermeden batırılmasını sağlayacak yol belirlenmiş, bilimsel 
komiteden rapor alınmış ve Bakanlığımıza yapılan başvurumuza olumlu yanıt gelmiştir.
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TOBB 
Ata’nın huzurunda

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73. Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Ku-
rulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın huzurun-
da saygı duruşunda bulundular. 

Hisarcıklıoğlu, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Önder Atatürk,

73’üncü Genel Kurulumuz öncesinde huzurunuzdayız. Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği’nin yöneticileri ve delegeleri olarak, var gücümüzle sizin aziz hatıranıza ve 
büyük hedeflerinize layık olmaya çalışıyoruz. Bu hedeflerden asla vazgeçmeyeceğiz.

Şanlı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yaklaşıyoruz.  Bütün dünyanın hayranlıkla 
izlediği sizin önderliğinizdeki kurtuluş mücadelemizin ardından gelen Cumhuriye-
timiz, bizler için en anlamlı gurur ve onurdur. 

Bu büyük tarihi yazmaya, iş dünyasının 
temsilcileri olarak bizler de ekonomide 
yapacağımız büyük atılımlarla devam 
etmek azmindeyiz. Bize tuttuğunuz ışık 
eşliğinde ülkemizi dünyanın en büyük 
ekonomilerinden birisi yapmaya söz 
verdik, bu sözün yerine geleceğinden 
emin olun.
Siz ve silah arkadaşlarınız canlarınızı or-
taya koyarak bize çok değerli bir emanet 
bıraktınız. Bizler bıraktığınız bu büyük 
emanete ve onura sonuna kadar sahip 
çıkacağız. Bu vatan bizden öncekilerin 
olduğu gibi, bizim ve bizden sonrakile-
rin de namusudur.
Ülkemiz bir ve beraber olarak aydınlık 
yarınlara yürümeye devam edecektir. 
Cumhuriyetimizin kurulmasında ve 
bugünlere gelmesinde başta siz olmak 
üzere, emeği geçen herkesi rahmet ve 
minnetle anıyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 
kalacaktır. Ruhunuz şad olsun.”
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TOBB’un73. Genel Kurulu Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katı-
lımıyla gerçekleştirildi. TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu Genel Kurul’un 
açılışında yaptığı konuşmada “ Zaman, 
daha güçlü Türkiye için, dayanışma için-
de olma ve geleceğe odaklanma zamanı. 
Türkiye’nin yarınını, bugününden çok 
daha güzel yapma zamanı.” ifadesini kul-
landı. 
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun ev sahipliğinde TOBB ETÜ 
Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Genel 
Kurul’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Bakanlar, TOBB delegeleri, 
camianın temsilcileri ve çok sayıda ba-
sın mensubu katıldı.
Marmaris Ticaret Odası, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nin 73. Genel Ku-
ruluna katılmak üzere Ankara’da. 24 
Mayıs 2017 Çarşamba günü gerçekleş-
tirilecek olan 73. Genel Kurul öncesi 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ge-
nel Kurul Delegeleri ile birlikte Mar-
maris Ticaret Odası heyeti Anıtkabir’i 
ziyaret ederek Ata’nın huzuruna çıktılar. 
Marmaris Ticaret Odası Meclis Başka-
nı Ali Kansu, Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Baysal, Yönetim Kurulu Üye-
si Osman Akdemir, Meclis Üyesi Halil 
Karademir, Meclis Üyesi Zafer Öznur, 
Muğla Kadın Girişimciler Kurulu Mar-
maris temsilcisi Ayşe Nurdan Gürkök, 
Muğla Genç Girişimciler Kurulu Mar-
maris Temsilcisi Özgür Derviş ve Genel 
Sekreterimiz Taşkın Baykara 73. Genel 
Kurula katıldı.

Hisarcıklıoğlu’nun konuşması şöyle:
Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşma-
da, yeni hükümet sistemiyle güçlenen 
ve hızlanan yönetimde, kararların daha 
hızlı alınacağını belirtirken, “Devletteki 
çarkların hızlanması, bürokrasinin aşıl-
ması, özel sektöre olumlu yansıyacak. 
Böylece Zaman, daha güçlü Türkiye 
için, dayanışma içinde olma ve geleceğe 
odaklanma zamanı. Türkiye’nin yarını-
nı, bugününden çok daha güzel yapma 
zamanı. Yeni hükümet sistemiyle güç-
lenen ve hızlanan yönetimde, kararlar 
daha hızlı alınıp uygulanacak. 
Devletteki çarkların hızlanması, bürok-
rasinin aşılması, özel sektöre olumlu 
yansıyacak. Böylece ekonomide yeni bir 
büyüme modelini ve kalkınma hamlesi-
ni hazırlayabileceğiz” dedi.
Türkiye’nin,  son 15 senede müthiş bir 
ekonomik gelişme gösterdiğinden söz 
eden Hisarcıklıoğlu, artık yarına odak-
lanmak ve geleceğe birlikte yürümek 
gerektiğinin altını çizdi. Reform ateşini 
yeniden canlandırmanın önemi üzerin-
de duran TOBB Başkanı, hep birlikte 
çalışarak yeni büyüme hikâyesini tüm 
dünyaya göstereceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ise TOBB Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşmada, “Her yerde yüksek faiz-
den şikayet var mı, var. Bunu dillendi-
ren bir başbakan, bir cumhurbaşkanı 
olarak hep gündemimde tuttum, hala 
da gündemimde. Gündemimde olma-
ya da devam edecek. Çünkü faizi, hep 
söylüyorum, çok açık net söylüyorum, 
yüksek faizi ben bir sömürü aracı olarak 
görüyorum. Burada kar amaçlı bir faiz 

mantığı yok, sömürü aracı olarak bir faiz 
mantığı var.” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB’un 
çatısı altında Türkiye’nin gelişmesi, kal-
kınması, büyümesi için gayret gösteren, 
ter döken, emek veren herkese teşekkür 
etti. Erdoğan, Genel Kurulda 81 ilden 
seçimle göreve gelen oda ve borsa baş-
kanlarından meclis üyelerine kadar iş 
dünyasının seçkin temsilcilerinin yer 
aldığını bildirdi.
İş dünyasının aynı zamanda bulunduk-
ları şehirlerin kanaat önderleri, sivil top-
lum temsilcileri olduğuna işaret eden 
Erdoğan, “Temsil ettiği geniş iş, fikir ve 
dünya görüşü yelpazesiyle bu salon, 
aslında Türkiye’nin yelpazesidir. İş dün-
yamızın lokomotifliği, itici gücü, emeği 
ve desteği olmadan hedefimize ulaşma-
mız mümkün değildir. Üreten, istihdam 
oluşturan, ihracat yapan, hep daha iyisi-
ne ulaşmak için gayret gösteren sizlerin 
azmi, heyecanı, enerjisi bizim için en bü-
yük güç kaynağıdır.” ifadesini kullandı.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversi-
tesindeki 73. Genel Kurul’da, açılış ko-
nuşmalarından sonra ilgili komisyonlar 
sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların 
ardından yapılan oylama sonucunda 
2016 yılı bütçe harcamaları ve kesin he-
sap dönemi ile yönetim kurulu ibra edil-
di. Genel Kurul toplantısı, 2018 bütçe 
tekliflerinin kabul edilmesinin ardından 
sona erdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
73. Genel Kurulu

Yarına Odaklandık, Geleceğe Yürüyoruz
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Marmaris Heyeti 
Bosna Hersek’te

28 Nisan 2017 de Odamızı ziyaret eden, 
Merkez Bosna Ekonomi ve Tarım Baka-
nı Sedzad Milanovic, Turizm Bakan Yar-
dımcısı Osman Buzzam, Bosna Hersek 
Federasyonu Esnaf Odası Başkanı Men-
sur Bektic, Zenicko Dobojskog Bölgesi 
Esnaf Odası Başkanı Ahmet Alic, Mer-
kez Bosna Esnaf Odası Başkanı Sefir 
Gasal, Kosova Prizren Belediye Meclis 
Başkan Yardımcısı Levent Buş, Kosova 
Parlementosu Milletvekili Fikrim Dam-
ka’dan oluşan Bosna Hersek heyetinin 
davetlisi olarak; Marmaris Ticaret Oda-
sı’ndan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Mehmet Baysal, Meclis Üyemiz Cüneyt 
Ünver, Genel Sekreterimiz Taşkın Bay-
kara, GETOB Başkanı Bülent Bülbü-
loğlu, GETOB Müdürü Cahit Sarıbey 
ve Marmaris TURSAB BYK adına da; 
TURSAB Bölge Kürütme Kurulu Baş-
kanı Ali Kırlı, Yönetim Kurulu üyesi Er-
dinç Ekin ve Genel Sekreter Menderes 
Akbulut Marmaris heyeti içersinde yer 
aldılar.

İki gün sürecek ziyaret programının bi-
rinci gününde, Orta Bosna Kantonon 
Ticaret Bakanı ve bakanlık heyeti ile bir-
likte yapılan toplantının ardından, bölge 
iş adamları, Ticaret Odası temsilcileri ve 
Orta Bosna Kantonon Turizm birliği ile 
görüşmeler yapıldı.
Gerçekleştirilen toplantılarda, bölge se-
yahat acenteleri ile görüşmeler gerçek-
leştirilerek karşılıklı turizm kanallarının 
açılması için fikir alış verişinde bulunul-
maktadır.
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Ege Bölgesi İstişare Toplantısı TOBB 
İkiz Kuleler ’de gerçekleştirildi. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğin-
de gerçekleşen toplantıya Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Mehmet BAYSAL ve 
Genel Sekreterlmiz Taşkın BAYKARA 
katıldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
toplantıda oda ve borsa başkanlarından, 
yaptıkları icraatlar konusunda üyelerini 
bilgilendirmelerini ve tüm iş dünyasının 
bu imkânlardan yararlanmasını isterken, 
Türk özel sektörünün 6 ayda 1 milyon 
200 bin kişiye iş imkanı sağlamasının bir 
dünya rekoru olduğunu söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, birçok yerde ‘oda ve bor-
salar ne iş yapar?’ sorusuyla karşılaştıkla-
rını hatırlatırken, “O nedenle bölgenizde 
ve gittiğiniz yerlerde yaptığınız icraatlar-

dan bahsedin. Oda ve borsaların yap-
tıkları, iş dünyasının önünü açan işleri 
mutlaka anlatın” dedi.
Toplantıda makroekonomideki durum, 
son 6 ayda hükümetten talep edilenler, 
hayata geçen düzenlemeler ile meclis 
üyelerinden gelen cevaplarla anket so-
nuçlarının değerlendirmesi gibi konu-
larda geniş sunumlar yapıldı.
Doğuda ve batıda bütün ekonomilerin 
genel anlamda büyüme içerisinde ol-
duklarından bahseden Hisarcıklıoğlu, 
büyüyen ekonomilerin daha fazla ticaret 
ve kazanç anlamına geleceğini söyledi.
Avrupa’nın küresel krizden bu yana ilk 
defa bu kadar büyüme gösterdiğini bil-
diren TOBB Başkanı, Türkiye’nin ihra-
catının yüzde 50’sinin bu pazara olduğu-
na işaret etti. Hisarcıklıoğlu hükümetin 

aldığı ekonomik tedbirlerin etkilerinin 
görülmeye başladığını ifade ederken, 
yüzde 5’lik büyüme rakamının sevindi-
rici olduğundan bahsetti. Bu büyümede 
en büyük payın özel sektöre ait olduğu-
nu belirten Hisarcıklıoğlu oda ve borsa 
başkanlarından bu rakamlara ve trende 
sahip çıkmalarını istedi.
Büyümenin aynı zamanda istihdam 
anlamına geldiğini kaydeden TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu “Şubat ayında 
TOBB’da düzenlenen ticaret ve sanayi 
şurasında Sayın Cumhurbaşkanımız 
bizden bir talepte bulundu. Herkes en 
az bir kişiyi daha istihdam etsin dedi. İlk 
6 ayda müthiş bir başarı hikâyesi yazdı-
nız. 1 milyon 200 kişiyi işe aldınız. Bu 
dünyada bir rekor. Başka hiçbir ülkede 
bunun bir örneği yok” diye konuştu.

Ege Bölgesi’ndeki Oda ve Borsalar 
TOBB’da buluştu
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Muğla Odaları ve Sendikalar 
Ortak Açıklama Yaptı

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUT-
SO) ev sahipliğinde 13 Temmuz Per-
şembe günü yapılan basın açıklamasına, 
MUTSO Meclis Başkanı Şükrü Altınay, 
MEMUR-SEN İl Temsilcisi Yusuf Du-
ral, T.KAMU-SEN İl Temsilcisi Mürsel 
Özata, TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Fatih Er-
çelik, MADEN-İŞ İl Temsilcisi Osman 
İlhan, ESOB İl Başkanı Şükrü Ayyıldız, 
TZOB Menteşe Başkanı Mehmet Baş-
tuğ, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Gökmen, Bodrum 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Serdar Kocadon, Fethiye Ti-
caret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Akif Arıcan, Marmaris Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Baysal, Milas Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit 
Özer ve MUTSO Meclis Başkan Yar-
dımcısı Mevlüt Acar katıldı. 
MUTSO Meclis Başkanı Şükrü Altınay 
tarafından yapılan açıklama şu şekilde: 
“15 Temmuz’u asla unutmayacağız, 
unutturmayacağız. ‘Gücümüz Milli İra-
de, Hedef Büyük Türkiye’ Türkiye’nin si-
vil toplumunu temsil eden; Türkiye-AB 
Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı 

olan; Türkiye İşçi Sendikaları Konfede-
rasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), 
Memur Sendikaları Konfederasyonu 
(MEMUR-SEN), HAK- İşçi Sendikala-
rı Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türki-
ye İşveren Sendikaları Konfederasyo-
nu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları 
Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye 
KAMU-SEN), Türkiye Odalar ve Bor-
salar Birliği (TOBB) olarak buradayız. 
Bu masada oturan demokrasi sevdalısı 
kurumlar olarak, bu ortak açıklamayı 81 
ilde aynı anda yapıyoruz.

Tarihimizin en zor 
günlerinden biri olan 15 

Temmuz’un yıldönümüne 
giriyoruz.

İki hafta boyunca, farklı etkinliklerle, 
hazırladığımız afişlerle ülkemizin tama-
mında 15 Temmuz ruhunu canlı tuta-
cağız. 15 Temmuz’u unutmayacağız, 
unutturmayacağız. 15 Temmuz’un Tür-

kiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. 
Çünkü bu alçak saldırı, darbenin öte-
sinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, 
İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin 
karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece 
Fetullahçı terör örgütü, “devleti” ele ge-
çirmeye, milleti tahakküm altına almaya 
kalkıştı. 
Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi 
tarihimizde görülmemiş bir kaosa sü-
rüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve 
Türkiye’yi iç savaş ortamına sokmaktı. 
Darbe teşebbüsünün nihai amacı; Tür-
kiye Cumhuriyetini bir daha ayağa kal-
kamayacak duruma düşürmekti. Allah’a 
şükürler olsun Milletimiz, cesareti ve fe-
raseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu.
Milletimiz demokrasimize ve özgürlü-
ğümüze kasteden bu saldırı karşısında 
dik durdu, canı pahasına değerlerini 
savundu. Bu masadaki kuruluşlarının 
tamamı da, ilk andan itibaren, devleti-
mizin ve milletimizin yanında yer aldı. 
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi 
partilerimiz, milletimiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı 
duruşuyla bir destan yazdık. Haince 
planlanmış darbe girişimini savuşturan 
milletimizin önünde saygıyla eğiliyoruz.

15 Temmuz’un yıldönümü kapsamında 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıldı. Muğla’da 
MUTSO ev sahipliğinde yapılan basın açıklamasında Muğla Odaları ve Sendikalar yer aldı.
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15 Temmuz’da Türkiye, en zor demok-
rasi sınavını büyük başarıyla vermiştir. 
Demokrasimizin, hiçbir kaba kuvvete 
teslim olmayacak kadar güçlü olduğunu 
herkese gösterdik. Milletimiz darbeye 
karşı durarak şunu açık şekilde ilan et-
miştir. Türkiye Cumhuriyeti devletini 
Milletin iradesi dışında hiçbir güç yö-
netemez. Bu, dünyaya örnek olacak bir 
tavırdır. Elbette bunun için büyük bir 
bedel ödedik. Darbe girişimine karşı 
verdiğimiz bu mücadelede, 250 vatan-
daşımız şehit oldu. 2301 vatandaşımız 
gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rah-
met diliyoruz. Gazilerimizi şükranla 
anıyoruz. Milletimiz onları daima min-
netle ve rahmetle anacaktır. Dünyada 
çok az millet bu bedeli ödeyebilir. Siyasi 
görüşü fark etmeksizin Türkiye’nin ge-
leceğine sahip çıkan 15 Temmuz ruhu 
demokrasinin sigortasıdır.
Bir daha böyle hain girişimlerin yaşan-
maması için FETÖ ile mücadele her 
alanda etkin ve kararlı şekilde sürdürül-
melidir. Yargı kurumları, darbecilere ve 
onların destekçilerine hak ettikleri en 
ağır cezayı vermeli, milletimizin vicda-
nını rahatlatmalıdır.
En az 15 Temmuz kadar, darbe girişi-
minden sonrası da, ülkemiz açısından 
zorlu bir süreç oldu.

Darbe girişimi sonrası toplum büyük bir 
travma yaşadı. FETÖ, yalan haberlerle 
yurt dışında ülkemiz aleyhine karalama 
kampanyaları yürüttü. Ekonomimiz de 
bu saldırıdan olumsuz etkilendi. Allah’a 
şükür, birlik ve beraberliğimiz sayesinde 
bunların hepsini de kısa sürede atlattık. 
Hükümetimizin bizlerle istişare içinde 
aldığı önlem ve yaptığı reformlarla hız-
la toparlandık. Daha darbe girişiminin 
üzerinden bir yıl geçmeden ekonomi-
de yüzde 5’lik büyümeyi yakaladık. İs-
tihdam rekorları kırdık. Bu yılın ilk altı 
ayında tam 1 milyon 200 bin insanımı-
za yeni istihdam sağladık. İhracatımızı 
rekor düzeyde arttırmaya başladık. Ya-
bancı yatırımcıların güvenini yeniden 
kazandık.
Çok açık ifade ediyoruz ki, Türkiye dün-
yanın en zor stres testinden başarı ile 
çıkmıştır. Emin olun bizim son bir yılda 
yaşadıklarımızı başka bir ülke yaşasay-
dı bir daha ayağa kalkamazdı. Ama biz 
dimdik ayaktayız. Böyle bir coğrafyada, 
en zor koşullar altında hiç kimsenin ya-
pamayacağını yaptık. Ama rehavete ka-
pılmayacağız. Yapacak daha çok işimiz, 
büyük hedeflerimiz var.
15 Temmuz sonrası toparlanma süre-
cini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım 
sürecini başlatmamız gerekiyor. Ayağı-
mızdaki prangayı çözdük, şimdi koşma 

zamanı. Büyümede, istihdamda, ihra-
catta yeni rekorlar kırmalıyız. Vatan-
daşlarımızın refah seviyesini daha da 
arttırmalı, demokratik kazanımlarımızı 
güçlendirerek ileriye taşımalıyız. Bütün 
bunlar için ortak akılla ve istişare içinde, 
yeni bir reform süreci başlatmalıyız.
Buradan yurt dışındaki dostlarımıza da 
sesleniyoruz. Aldığı yaraları saran mil-
letimiz, bu büyük demokrasi sınavının 
birinci yılında bütün dostlarını yanında 
görmeyi arzulamaktadır. Dostlarımızı 
iftira kampanyalarına değil, gerçeklere 
kulak vermeye, buna göre tavır almaya 
davet ediyoruz. FETÖ ile mücadelede 
dost ve müttefik devletlerin de destekle-
rini bekliyoruz. Kaynağı ne olursa olsun 
darbe ve terör bir insanlık suçudur. An-
cak birlikte çalışırsak daha iyi bir gelecek 
inşa edebiliriz.
Bizler ülkemiz ve milletimiz için şim-
di daha büyük bir azimle çalışacak ve 
Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyaca-
ğız. Üzerine basarak bir kez daha ifade 
ediyoruz: Türkiye’nin sivil toplumu 
olarak, 15 Temmuz’u asla unutmayaca-
ğız, unutturmayacağız. Ülkemizin gele-
ceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan 
aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz 
bu ülkenin geleceğinden umutluyuz. 
Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük 
Türkiye.”
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Odamız öncülüğünde, Romanya’nın 
Başkenti Bükreş’e gerçekleşen Apite-
rapi Uygulamaları İnceleme ve İş Ge-
liştirme ziyaretinin ikinci gününde; 
Romanya Arıcılar Birliği Başkanı/
Balkan Federasyonu Arıcılık Dernek 
Başkanı ve Apimondia Vakfı Başkanı 
Cristian Constantinescu ziyaret edi-
lilerek Apiterapi konusunda bilgi alış 
verişinde bulunuldu.
Ayrıca ikinci gün programı kapsa-
mında, Romanya Arıcılık Araştırma 
ve Geliştirme Enstitüsü, Apiterapi 
ürünleri üretim tesisi, Apiterapi klini-
ği ve Apiterapi ürünlerinden oluşan 
bir eczane ziyaret edildi. Inceleme he-
yetinin izlenimlerinden çıkan önemli 
sonuçlardan birisi de; Bölgemizde 
hayata geçirilmesi planlanan bir Api-
terapi kliniğinin veya Apiterapi uy-
gulama merkezinin bölgemiz sağlık 
turizmine önemli katkı yapacağıdır.
Gerçekleşen ziyaretlerden birisi de; 
Arı ürünleri kullanarak hizmet veren 
Apibeauty Estetik ve Cilt Bakım tedavi 
merkezi oldu. Özel Marmaris Hastane-
si Başhekimi Sayın Dr. Ünsal AYBEK’e 
ziyaret edilen merkezde, arı zehri, bal, arı 
sütü ve diğer arı ürünlerinin kullanıldığı 
bir uygulama yapıldı.

Apiterapi Mercek Altında

Odamız tarafından organize edilen iş 
geliştirme ziyareti kapsamında dünyada 
hızla yaygınlaşan bu tedavi yönteminin 
bölgemizde uygulanabilirliliği incele-
mek üzere oluşturulan heyet Roman-
ya’nın Bükreş şehrinde.
2014 yılında Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan ‘alternatif ve tamamlayıcı tedavi 
yöntemi’ olarak kabul edilen apiterapi 
uygulamaları Bükreş’te İlçemiz Sağlık 
Otoritesi tarafından ziyaret kapsamında 
incelenmektedir. Bu tedavi yöntemi uy-
gulamalarının incelenmesi, bölgemizde 
hayata geçirilecek klinik ve tedavi merkez-

lerinin oluşmasına altyapı sağlayacaktır. 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Baysal, Odamız Danışmanı Prof. 
Dr. Muhsin Doğaroğlu, İlçe Tarım Mü-
dürü Nejmettin Kaya, İlçe Sağlık Mü-
dürü Mehmet Töreyenler, Ahu Hetman 
Hastanesi Müdürü ve Meclis Üyemiz 
İ.Tayfun Şentop, Özel Marmaris Hasta-
nesi Başhekimi Ünsal Aybek ve Odamız 
Dış Ticaret Birimi Sorumlusu Yılmaz 
Yorulmaz’dan oluşan heyet iki günlük 
iş geliştirme ve inceleme ziyaretinin 
birinci gününde Apiterapi Kliniklerini 
ziyaret ederek uzmanlardan bilgi aldılar.

Apiterapi: Arı ve arı ürünleri kullanılan tedavi yönteminin adıdır.

Sağlık 
Turizmine 

Önemli 
Katkı Sağlar
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Marmaris Ticaret Odası Başkanı Meh-
met Baysal, ilçenin unutulmaya yüz tut-
muş tatlı ve yemekleri ile çeşitli meslek-
leri tekrar hayata geçirmek istediklerini 
söyleyerek, “Buradaki amacımız hem 
eski değerleri hatırlamak, hem de gelen 
turistlere kültürel mirasımızı tanıtmak-
tır. Marmaris’in kültürel mirasına sahip 
çıkarak Türkiye ve dünyaya tanıtmak 

için seferber olduk” dedi. KAPUR-
CUK, Marmarisin yöresel dilinde deniz 
kabuklarının genel ismidir. BAYSAL 
şirketler grubu olarak, ecdad yadigarı 
olan kültür ve gastronomimizin gelecek 
nesillere aktarımını sağlamak için ka-
zandırmış olduğu; “Kapurcuk Kültür ve 
Gastronomi Evi” bir müze evdir. Dedi.
Kültür evini, geçmişin değerlerini ya-

şatmak için kurduklarını vurgulayan 
Baysal, “Üst katında Marmaris’in yaşamı 
anlatılmakta, alt katında kaybolan tatlar 
bölümünde Marmaris’in yerel tatları 
sunuluyor. Kaybolan meslekler bölü-
münde ilçemizin geçmişteki meslekleri 
ve Marmaris kültürünü anlatan çeşitli 
hediyeler yer almakta. Ürünlerin hepsi 
de markalıdır.” ifadelerini kullandı.

Marmaris’de “Kapurcuk Kültür 
ve Gastronomi Evi” Açıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde Ticaret Odası Başkanı Mehmet Bay-
sal tarafından turizme kazandırılan “Kapurcuk Kültür ve Gastronomi 
Evi” açılışına katıldı.” Hisarcıklıoğlu, Marmaris’in unutulmaya yüz tut-
muş tatlarını hatırlatan projeyi hayata geçiren Mehmet Baysal ve Baysal 
Ltd. Şti.’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, 
Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye 
Başkanı Ali Acar, Muğla il ve ilçelerinin kamu kurum kuruluş daire müdürleri ile oda başkan-
ları katıldı. 
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Marmaris’in yerel yönetimlerinin el bir-
liği ile çok güzel projeleri turizme kazan-
dırdığına dikkati çeken TOBB Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Vizyon sahibi oda 
ve yerel yönetimler böyle olur. Marma-
ris, bu hizmetlerin en iyisini hak ediyor. 
Doğası ve yetiştirdiği değerlerle Türki-
ye’nin göz bebeği. Allah, buraya her şeyi 
vermiş. Müthiş iklim, müthiş toprak ve 
çalışkan insanlar vermiş. Burada güzel 
bir başarı hikayesi yazacağımıza inanıyo-
rum. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta 
azap vardır. Daha ileriye gitmek daha da 
zengin olmak istiyorsak yolu tek, birlik-
telikten başka çare yok.” El ele verilen 
projelerle Marmaris hak ettiği değerini 
mutlaka alacaktır. Unutulan değerleri 

turizme kazandıran Başta Marmaris Ti-
caret Odası Başkanı Mehmet Baysal’a ve 
tüm yetkililerine teşekkür ederim” dedi.
Vali Civelek de zengin bir tarihe sahip 
Marmaris’in değişik kültürlere ev sa-
hipliği yaptığını, tarihsel, kültürel, doğal 
güzellikleriyle önemli bir yerde bulun-
duğunu kaydetti. Kültür evinin başka 
projelere de örnek olduğunu aktaran 
Civelek, burada geçmişle bağ kurulaca-
ğını, bireysel ve toplumsal yarar sağlana-
cağını anlattı.
Marmaris Ticaret Odası Başkanı ve kül-
tür evini hayata geçiren firmanın sahibi 
Mehmet Baysal da ilçenin Türk turizmi-
ne katkı sunduğunu ifade etti.

Açılışın ardından protokol, KAPUR-
CUK’u gezerek bilgi aldı. Yöresel tatla-
rın yer aldığı masada ilçenin kırsalında 
yetişen çeşitli ürünlerden yapılmış tatlı, 
içecek ve yemekler ikram edildi. Ayrı-
ca kaybolmaya yüz tutmuş meslekler-
den biri olan Marmaris Sandaletlerini 
yapımı hakkında son usta olan Fevzi 
usta bilgi verdi ve TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ve Muğla Valisi Esengül 
Civelek hanıma Marmaris sandaleti he-
diye etti. Ayrıca Marmaris Ticaret Oda-
sının projesi olan “GAZAN GAYNADI 
Marmaris Yemekleri” kitabının tanıtımı 
ve Kaybolan Meslekler projesinin tanıtı-
mı ve resim sergisi gerçekleşti.

Buradaki amacımız 
hem eski değerleri 
hatırlamak, 
hem de gelen 
turistlere kültürel 
mirasımızı tanıtmaktır. 
Marmaris’in kültürel 
mirasına sahip çıkarak 
Türkiye ve dünyaya 
tanıtmak için seferber 
olduk

“
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Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi” Açılışında
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2017 LYS İlçe Birincilerimiz 
Odamız Tarafından Unutulmadı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü 
Ertan Sarıkaya Veda Ziyareti

Lisans Yerleştirme Sınavında 
(LYS) alanlarında İlçe 
birinciliği elde eden 
öğrencilerimiz, Marmaris 
Ticaret Odası tarafından 
Kapurcuk açılış töreninde 
ödüllendirildi.
Alanlarında ilçe birincilik 
elde eden öğrencilerimizi ve 
bu başarılarında katkısı olan 
değerli öğretmenlerimizi 
ve ailelerini tebrik eder 
başarılarının devamını 
dileriz.

Alanlarında ilçe birinciliği elde eden öğrencilerimiz;
Karahan Dönmez - Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi - MSKÜ - Tıp Fakültesi
Ece Aksel - Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi - Ankara Ünviversitesi - Hukuk Fakültesi
Doğan Dinç - Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi - Akdeniz Ünviversitesi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları
İhsan Zeytunlü - Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi - ODTÜ - İngilizce Öğretmenliği

Bodrum’un yeni İlçe Emniyet Müdürü 
olarak atanan, Marmaris İlçe Emniyet 
Müdürü Ertan Sarıkaya. MTO Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Baysal’a veda 
ziyaretinde bulundu.
Başkan M.Baysal , Marmaris’te yaptığı 
hizmetler nedeniyle E.Sarıkaya’ya çok 
teşekkür ederek; yeni görev yerinde 
kendisine başarılar diledi. 
Baysal, Ertan Sarıkaya’nın yapmış oldu-
ğu katkı ve destekler nedeniyle kendisi-
ne teşekkür plaketi sundu.
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Muğla TOBB Fen Lisesi’nin 
Temeli Atıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından “81 ilde 81 okul” projesi kapsamında Menteşe İlçesi Yeniköy Mahallesi’ne ya-
pılacak olan TOBB Fen Lisesi’nin temeli atıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada eğitimin 
önemine vurgu yaptı. 6 Bin 110 metrekare alana yapılacak ve 16 derslikle 480 öğrencinin eğitim alacağı lisenin bir yıl sonra 
tamamlanacağı öğrenildi. 
Temel atma törenine; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Bülent Karakuş, Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ak Parti Muğla 
İl Başkanı Kadem Mete, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Marmaris Ticaret Odasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı-
mız Mehmet Baysal katıldı.

-Zarar etmeyen tek yatırım eğitim
Törende bir konuşma yapan Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Baş-
kanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Muğlalı-
lar çok zeki insanlar. Üniversitede bana 
fahri doktora cübbesi giydirirlerken ilk 
olarak benden bu okulun sözünü aldılar. 
Ardından bir an önce protokolü hazırla-
yıp bana imzalattılar.” dedi.
Hisarcıklıoğlu, “Ben iş adamıyım. Yapı-
lan her yatırımda kâr ya da zarar edebi-
lirsiniz. Zarar edilmeyecek tek yatırım 
ise eğitimdir. Çünkü eğitim ile birlikte 
siz kazanırsınız, şehir kazanır, ülke kaza-
nır.” diye konuştu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Bülent Karakuş yaptığı konuşmada, 
TOBB Fen Lisesi protokolünün geçen 
yıl imzalandığını, yaklaşık 10 dönümlük 
alan içinde kurulacak lisenin Muğla’nın 
eğitimine katkı sağlayacağını söyledi. 
Karakuş açıklamasının sonunda, “Gele-
ceğe yatırım yapıyoruz. İnsana yatırım 
yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki öğrenme 
durursa gelişim de durur. Yeni okulu-
muz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Muğla Valisi Esengül Civelek ise, Fen 
Liselerinin ayrıcalıklı okullar olduğunu 
belirterek, “Bu liseler sorun çözme be-

cerileri gelişmiş, empati kurabilen, milli 
değerlere bağlı ve evrensel değerleri be-
nimseyen gençler yetiştirir. Bizim ülke 
olarak dünyada rekabet edebilmemiz 
için yetişmiş ve gelişmiş insan gücüne 
ihtiyacımız var. Muğla bu konuda şanslı. 
İlimizin eğitim seviyesi oldukça yüksek. 
Temelini attığımız TOBB Fen Lisesi de 
bu seviyeyi daha çok yükseltecektir” 
diye ifade etti.

Konuşmaların ardından temel atma me-
rasimi gerçekleştirildi.
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Türk Loydu Tarafından 
Akreditasyon Sürecindeki 

Çalışmalarımız Değerlendirildi

Tataristan Cumhuriyeti 
Nizhnekamsk Belediye Başkanı 

Ziyareti

Türk Loydu; Endüstri ve Belgelendirme Sektörü Sistem belgelendirme Bölümü Baş Denetçi-
si Gökhan Göksu bugün odamızda.
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, Yönetim Kurulu Üyesi Zekiye İpçi, Ömer Erdem, Genel Sekreter Taşkın 
Baykara ve tüm personelimizin hazır bulunduğu toplantıda Denetçisi Gökhan Göksu tarafından Akreditasyon sürecindeki 
çalışmalarımız değerlendirildi.

Tataristan Cumhuriyeti Nizhnekamsk 
Belediye Başkanı Sayın Aydar Metşin ve 
heyeti odamızı ziyaret etti. Marmaris’in 
ekonomisi ve Marmaris Ticaret Odası-
nın işleyişi hakkında Yön. Kur. Bşk Yrd. 
Mutlu Ayhan’dan detaylı bilgi aldılar. 
Marmaris ile ikili ilişkileri kuvvetlen-
dirmeyi ve yeni dostluklar oluşturmayı 
istediklerini belirten Metşin, “Her alan-

da işbirliğini  Marmaris  ile geliştirmeye 
hazırız. Sadece şehrimiz değil, bölgemi-
zi içine alacak şekilde destek vermeye, 
projeler üretmeye çalışacağız.» dedi.
Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar 
Metşin, Mutlu Ayhan’a şehrin milli şapka-
sını ve çeşitli hediyeler verirken, Mutlu Ay-
han’da kendilerine yöresel ürünlerden he-
diyeler de Nizhnekamsk heyetine verildi.
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“MARMARİS 
ÇAM BALI ŞENLİĞİ” 

Gerçekleşti
Dünya markası haline gelen Marmaris Çam Balı kendisi gibi markalaşmaya hazırlanan şen-
liğiyle  “MARMARİS ÇAM BALI ŞENLİĞİ” adı altında 13-14 Ekim tarihleri arasında Mar-
maris Bal Evi Osmaniye mahallesinde birincisini gerçekleştirdi.
Marmaris Çam Balı Şenliğimiz, birbi-
rinden dolu içeriği ve yeni etkinlikleri ile 
fark yarattı. Turizme yeni bir soluk geti-
rerek, tarihi ve doğasıyla eşsiz Marma-
ris’te artık geleneksel bir hâl alacağına 
ve bölgenin en önemli şenliği olacağına 
inanıyoruz.
Bize destek veren Marmaris Kayma-
kamlığı, Marmaris Belediyesi, Marma-
ris İlçe Tarım Müdürlüğü, Güney Ege 
Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD), 
GETOB, TÜRSAB  ve Araştırmacı Ya-
zar Ebru Omurcalı’ya, Marmaris Ritim 
ve Perküsyon grubuna , Göçer arıcılık 
anlatım müziğini yapan aranjör Sadun 
Ersönmez’e, yöresel ürünlerini, emekle-

rini bize tanıtan tüm stant sahiplerine, 
ulusal ve yerel basına, konuklarımıza ve 
MTO Meclis üyelerine, Marmaris bal 
evi ve MTO tüm personeline, Marma-
ris Ticaret Odası olarak teşekkürlerimizi 
iletiyoruz.
Marmaris Çam Balı şenliği Açılış konuş-
masında; Marmaris Kaymakamı Cela-
lettin Yüksel, açılışta yaptığı konuşma-
da, arıcılık ve turizm açısından şenliğin 
önemli olacağını söyledi.
Turizm için alışıla gelen deniz, kum, 
güneş yerine yöresel ürünlerin ön pla-
na çıkartılarak turizme katkı sunmak 
gerektiğini vurgulayan Yüksel, “Bu şenli-
ğimiz, turizmin çeşitlenmesine ve geliş-

tirilmesine katkı sunacaktır. Arı ürünleri 
üzerinde yapılan çalışmalara da katkı su-
nacak olan bu şenliğimiz bölgesel özel-
liklerimizi koruyup geliştirmemize kat-
kısı olacaktır.” dedi.
MHP  Muğla Milletvekili Mehmet 
Doğan’da arıların bal ürettiği alanları 
koruyup geleceğe aktarılması gerekti-
ğini belirterek, arıların yaşam alanları-
na sahip çıkmak gerektiğini kaydetti. 
Erdoğan, “Arıcılarımız  Türkiye’ nin bir 
ucuna gidiyor oradakiler de buraya ge-
liyor. Böylelikle arı ırkları bozuluyor. Arı 
ırklarının birbirlerinden etkilenmemesi 
için tedbir alınmalı.” ifadesini kullandı.
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“1800’lü yıllarda İngiliz Kraliyet ailesi fertlerinin 
Marmaris’i ziyaretlerinde geçim kaynağını arıcılık olarak belirttikleri arşivlerde mevcut. 

Dünyadaki üretilen çam balının yüzde 90’ı Muğla’da üretilmekte.”
Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal
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Marmaris Belediye Başkan Vekili; İsmet 
Kamil Öner; Marmaris Ticaret Oda-
sını gerçekleştirmiş olduğu Marmaris 
Bal Evi projesi ile Marmaris Çam Ba-
lının tanıtılması, Osmaniye Köyü ve 
çevresinin hakkettiği yere gelmesi için 
çok önemli misyon edinmiştir. Ken-
dilerine çok teşekkür ediyorum. Dedi. 
Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Baysal ise Marmaris 
‘in dünyanın çam balının başkenti oldu-
ğunu vurguladı.
Osmanlı ve İngiltere arşivlerinde  Mar-
maris’in yüzyıllar önce de çam balı 
ürettikleri bilgisine ulaştıklarını aktaran 

Baysal, “1800’lü yıllarda İngiliz Kraliyet 
ailesi fertlerinin Marmaris’i ziyaretlerin-
de geçim kaynağını arıcılık olarak be-
lirttikleri arşivlerde mevcut. Dünyadaki 
üretilen çam balının yüzde 90’ı  Muğ-
la’da üretilmekte.” dedi.
Şenlikte; “Gazan Gaynadı” Marmaris 
Yemekleri kitabının tanıtımı ve dağıtımı 
gerçekleşti.
Marmaris’te yaşamanın, Marmaris’te 
doymanın verdiği huzur ve cesaretle 
çıktık yola. Tüm çabamız Marmaris’i 
hak ettiği gibi yaşayabilmek için...“Gazan 
Gaynadı” Marmaris Yemekleri Kitabı 
da bu çabanın ürünü. Teşekkürlerin en 

büyüğü minnetle andığımız, canımızın 
parçası tariflerin mimari annelerimize.

Marmaris Çam Balı Şenliğinde, ise 
MTO Kadın Girişimciler Kurulumu-
zun (KAGİK) projesi olan ve Marka – 
Konsept Danışmanı, Araştırmacı, Yazar, 
Ebru Omurcalı’nın danışmanlığını yap-
tığı “GAZAN GAYNADI Marmaris Ye-
mekleri” kitabının tanıtımı ve yine Ebru 
Omurcalı tarafından hazırlanan “Ballı 
Yemekler” atölye çalışması, Güney Ege 
Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD) 
ile beraber yapıldı. 
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Ayrıca açılan stantlardaki, arıcılık ve arı ürünlerinin tanıtımı,  yöremize özgü doğal yiyecek çeşitlerini tatmak, çam balı tadımı, 
söyleşi ve atölyelerde bilgilendirmeler, arı temalı çocuk eğlenceleri, halk oyunları, müzik dinletileri gerçekleşecekti. 13 Ekim 
Cuma akşamı gezi-kültür programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmış, gezgin, müzisyen Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars 
ekibi performansı ile devam etti.14 Ekim Cumartesi ise etkinlikler devam etti.
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Marmaris Bal Evi Şenliğinden
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Tıp hekimlerinin, tıp alanı dışında api-
terapi ve arı ürünleri konusunda çalışan 
diğer bilim insanlarının, basının, arı üre-
ticilerinin, arı ürünlerinin insan sağlığı 
için kullanımı üzerine görüş alışverişin-
de bulunduğu sempozyumun ilk günü-
ne, Muğla Valisi Esengül Civelek, Mar-
maris Kaymakamı Celalettin Yüksel, 
Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı 
İsmet Kamil Öner, Geleneksel,   Sağlık 
Bakanlığı Tamamlayıcı ve Tıp Uygula-
maları Daire Başkanı Dr.  Mehmet Zafer 

Kalaycı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nev-
res Hürriyet Aydoğan, Türkiye Arı Ye-
tiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya 
Şahin ,il ve ilçedeki daire müdürleri, sivil 
toplum temsilcileri, siyasi parti başkan-
ları, Dünya Arıcılık Birliği Apiterapi Ko-
misyonu Başkanı Dr. Christina Mata-
escu, Ukrayna Arı Yetiştiricileri Merkez 
Birlik Başkanı Tetyana Vasylivska, Tür-
kiye Arıterapi Birliği Üyesi Trakya Üni-
versitesi Öğretim Üyeliği’nden emekli 

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, Ukrayna, 
Rusya, Litvanya ve Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinden arı terapi uzmanları ile 
konunun meraklılarından oluşan kala-
balık grup katıldı. Saygı duruşunda bu-
lunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından açılış konuşmaları yapıldı. 

MTO Yönetim Kurulu   Başkanı Meh-
met Baysal, alternatif turizm için ilk 
adımların atılmaya başlandığını belirte-
rek, şöyle dedi:

2. Uluslararası 
Katılımlı Marmaris Apiterapi 
ve Arı Ürünleri Sempozyumu 

Gerçekleşti
Marmaris Ticaret Odası (MTO) ev sahipliğinde düzenlenen   “Uluslararası Katılımlı Mar-
maris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu”nun 2.’si 14-15 Ekim tarihlerinde Marmaris 
D-Resort Grand Azur Oteli’nde gerçekleşti.
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Toplantının Bilimsel Başkanı Prof.Dr. Muhsin Doğaroğlu ise, arıcılık ve arcılık ile ilgili alternatif tıp faaliyetlerinın her türlü 
tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin gerisinde kaldığını söyledi. Bilinçli yapılan her üretimin ham kaliteyi hem de ekonomiyi 
artıracağını belirten Prof.Dr. Doğaroğlu, şöyle konuştu:
“Apiterapi arı ürünlerinin insan sağlığı için kullanımı anlamına gelmektedir. Balın yüzyıllardır insan sağlığına 
katkıları sebebiyle kullanılmasının yanı sıra polen ve arı sütü de besin değerlerinin yüksekliği, içerdikleri prote-
in, mineral, vitamin ve serbest aminoasitler nedeniyle apiterapide sıklıkla kullanılan ürünlerdir. Apiterapiye olan 
ilgi ile paralel olarak sayısı her geçen gün artan çalışmalar, apiterapinin insan sağlığı açısından olumlu etkilerini 
göstermekte ve uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere, dünyada hızla gelişen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri hızla 
yaygınlaşmaktadır. Arı ürünlerinden arı sütü, polen ve balın kalitesi ve kullanım miktarları, insanlar üzerindeki 
olumlu etkileri açısından çok önemlidir. Artık, ‘ben dededen ve babadan arıcıyım’ devri bitti. Artık arı üretiminde 
yeniliklere bakmalıyız. Eğer hala dededen ve babadan kalmış alışkanlıklarla arıcılık yapıyorsak, biz hiçbir zaman 
istediğimiz verimi alamayız.»

“3 bin yıldır çeşitli hastalıklar için uygulanan alter-
natif tıpı ilçemize getirmek için çalışmalarımıza hız 
verdik. Son yıllarda Avrupa’nın birçok şehrinde arı 
ürünleri ile tedavi yaygınlaşmaya başladı. Marma-
ris’in deniz, kum ve güneş üçlüsü haricinde sağlık 
turizmi için atılan adımların başındayız. Bu bilgilen-
dirme toplantılarının amacı önümüzdeki dönem-
lerde hayata geçireceğimiz Apiterapi Merkezi ile 
marka değerimizi artıracağız” ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu (Başkan)
T.Ü.T. Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü (Em.Öğrt.Üyesi)
Marmaris Apiterapi 2017 Bilimsel Komite Başkanı 

Mehmet Baysal
MTO Yönetim Kurulu Başkanı
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Dünya Arıcılık Birliği Apiterapi Komisyonu Başkanı Dr. Christina Mataescu ise 
Marmaris ile yapılacak koordineli çalışma ile apiterapi alanında büyük ilerleme kay-
dedileceğini vurguladı. 

Dr. Christina Mataescu
Romanya- APIMONDIA Başkanı

Vali  Esengül Civelek, kentin arı ve arı ürünleri açısından çok büyük potansiyele sa-
hip olduğuna dikkat çekti. 
Balın insan sağlığındaki önemine de vurgu yapan Civelek, “Günümüzde doğal 
yaşam, beslenme ve tedavi yöntemlerinin bir tercih olarak artması aynı şekilde arı 
ürünleri ile apiterapiye ilgiyi artırmaktadır. Dünyada bazı gelişmeler olduğunu takip 
ediyoruz. Paydaşlar arasında sağlanacak olan sıkı bir iş birliği ile yakın zamanda api-
terapide de varlık göstereceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu. 
Esengül Civelek
Muğla Valisi

Geleneksel Tamamlayıcı ve Tıp Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Zafer Kalaycı da 
Türkiye’de arı ve arı ürünleri kullanımın yüzde 2 seviyesinde olduğunu, Apiterapi-
nin Türkiye’de küçük bir kesim tarafından bilindiğini kayderek şunları söyledi: “Arı 
ürünlerini sadece sofrada kullanıyoruz. Bilimsel olarak kullanımı artırmak için stra-
tejik plan hazırladık. Dünya Sağlık Örgütü ile aynı düzeyde çalışmalarımızı yürütü-
yoruz.” 

Zafer Kalaycı
T.C. Sağlık Bakanlığı Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Daire Başkanı

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin de Türkiye’de 3 bin 
900’ü endemik olmak üzere 10 bin doğal bitki türünün olduğunu, bunların 500’nün 
bal için nektar ve polen kaynağı olduğunun altını çizdi, “Avrupa’da doğal bitki türü 
sayısı 10-12 bin civarında. Yani tek başımıza Avrupa kadar doğal bitki türümüz mev-
cut. Bıkmadan usanmadan uğraş vermemiz, apiterapi merkezleri kurmalı ve bu mer-
kezlere destek olmalıyız.” dedi.
Ziya Şahin
Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı

Apiterapiye ilişkin her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını belirten Prof. Dr. 
Nevres Hürriyet Aydoğan, Dünyadaki ilk tıp fakültesi Datça Kinidos’ta kurulduğu-
nu belirttikten sonra şöyle konuştu: “Hipokrat Yunanistan’ın Kos adasında doğmuş. 
Bu bölgedeki birçok hemşehrimiz bunu bilmiyor. Dünyanın ilk tıp fakültesi bu böl-
gedeki ürünleri kullanmış. Bizlerin de bunları tespit edip kanıtlamamız gerekiyor. 
Bu yüzden bu sempozyum ve çalışmalar daha da yaygınlaştırılmalı.” 

Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
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İlk günün son bölümünde Prof. Dr. 
Muhsin Doğaroğlu, sektör temsilcileri-
ni modern arıcılık, gen kaynakların ko-
runması, apiterapi ile ilgili temel konular 
hakkında konferans verdi.
Sempozyumun ikinci gününde ise 
bilim adamları apiterapi, arı ve bal ile 
bunların insan sağlığı üzerindeki etkileri 
hakkındaki bilgilerini paylaştı. Bu arada 
bazı apiterapiyle tedavi yöntemleri uy-
gulamalı olarak gösterildi. Romanyalı 
apiterapi uzmanlarının bal ile göz teda-

visi uygulaması yoğun ilgi gördü. 
Sempozyumun kapanış konuşmasını 
yapan Marmaris İlçe Sağlık Müdürü 
Mehmet Töreyenler,baştan sona ta-
kip ettiği organizasyon boyunca bilim 
adamlarından edindiği izlenimler doğ-
rultusunda, Apıquality ve Apımedıca 
yani arı ürünlerinin kalitesi ile insan 
sağlığında kullanılabilirliğinin yanısıra 
iyi tarımın önemini, paralel işleyişini 
daha iyi kavradıklarını kaydederek, “Bu 
konuda Ticaret Odamız öncülüğünde 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp 
Fakültemiz, Sağlık Müdürlüğümüz ve 
Muhsin Doğaroğlu hocamızla beraber, 
Apıquality ve Apımedıca sac ayaklarını 
geliştirmek için her 3 ayda bir  toplantı-
lar yapacağız. Bu çalışmaların sonucunu, 
bir sonraki sempozyumda hep beraber 
göreceğimizi umuyoruz. 
Sempozyum katılımcı bilim adamlarının 
tamamına Mehmet Baysal tarafından te-
şekkür plaketlerinin verilmesi ve hatıra fo-
toğrafı çektirilmesiyle son buldu. 

Est  Tamina Pfeiffer
Romanya- Uzmanlık Alanı Estetik

Dr. Nadia Todericiu
Romanya- Apiterapi Uzmanı

Teşekkürlerimizi Sunarız.    
Marmaris Apiterapi 2017

Dr. Stefan Stangaciu
Romanya- Apiterapi Uzmanı

Uzm. Ziraat Müh. Mustafa Kösoğlu
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü- Uzmanlık Alanı Arıcılık 

Dr. Timuçin Atayoğlu
Türkiye Apiterapi Derneği Başkanı

Dr. Mirela Valentina Strants
Romanya- Uzmanlık Alanı Diyet

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Oruç
Uludağ Üniversitesi- Veteriner Fakültesi

Prof. Dr. Sibel Silici
Erciyes Üniversitesi- Seyrani Ziraat Fakültesi

Doç. Dr. Bayram Kiran
Kastamonu Üniversitesi- Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Gıda Müh. Roxana Spulber
Romanya- Apiterapi Ürünleri Arge Uzmanı

Prof. Dr. Banu Yücel
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi- Uzmanlık Alanı Apiterapi

Janos Körmendy
Macaristan- Apiterapi ve Apiair Uzmanı

Apiterapi Derneği Başkanı

Prof. Dr. Zeliha Selamoğlu
Niğde Ömer Halidemir Üniv.- Tıp Fakültesi

Bilimsel Sunumlar İle Bilgi ve Tecrübelerini Paylaşan;
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Gazan Gaynadı, okuldan çıkıp sahilden koşarak Kaleiçi’ndeki evine giden Gırıklıoğ 
Ali’nin, açlığına dayanamayıp anasından atasından gizli, köşedeki fırıncıdan aldığı 
Marmaris kurabiyesini yemesi gibi leziz, pabuçlarının deliğini tamir eden Sandalet-
çi Ali Fuat Usta’dan, gelecek yaz için çıraklık sözü alması gibi heyecanlı,  Süngerci 
Öküzün Yaşar’ın denizden topladıklarını, tabalalarda gelene geçene göğsünü gere 
gere göstermesi gibi fiyakalı, dokumacı Hayriye’nin ve ipekböceği eğiren Patronun 
Zeynep’in elleri gibi narin ama güçlü, Goca Dedelerin sepetlerindeki gazozlar gibi 
tatlı...Marmaris’in tarih kokan sokakları gibi vefakar, deniz kokan dağları gibi hey-
betli ve korkusuz...

Marmaris Yemekleri Kitabı

“Gazan Gaynadı”

Kitabın Hikayesi

Marmaris’te yaşamanın, 
Marmaris’te doymanın 

verdiği huzur ve cesaretle 
çıktık yola. Tüm çabamız 
Marmaris’i hak ettiği gibi 

yaşayabilmek için...

“Gazan Gaynadı” Kitabı da 
bu çabanın ürünü. 
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Geçmişe vefa, geleceğe selam olan ya-
yınımızda öncelikle bizlere tüm kapı-
ları açan Değerli Başkanımız Mehmet 
Baysal’a, projeyi onaylayan ve yürütül-
mesinde ekiple birebir çalışan Meclis 
Üyelerimize, Yönetim Kurulu Üyeleri-
mize ve tüm çalışanlarımıza, kitabımıza 
rehberlik eden, proje yürütücüsü Kadın 
Girişimciler Kurulumuza (KAGİK), 
tüm Marmaris yemekleri tariflerini 
araştırıp derleyen KAGİK Başkanı Ayşe 
Aras Gürkök’e; Meclis Üyemiz Zekiye 
İpçi ve Nurgül Karahitay’a;emeğini üze-
rimizden çekmeyen, tarifleri pişirip leziz 
elleriyle tüm ekibi mest eden Semra Do-
ğan’a;neşesiyle ve elinin lezzetiyle tüm 
ekibi canlandıran Feyzan Baysal’a; iğe 

mantısı ve makarnası tariflerini sandık-
tan çıkaran, anılarıyla kah hüzünlendirip 
kah eğlendiren Goca Nenemiz Lütfiye 
Aşkın’a; keçi peyniri tarifi için Taşlıcalı 
Nurten-Mehmet Şengül ailesine; tarif-
lerin tüm hazırlık aşamasında yardımcı 
olan aşçımız Haydar Çalışkan’a; fotoğ-
raflarıyla yayınımızı renklendiren İrfan 
Bilir’e;dekoratif ürünlerini çekimlerde 
kullanmamıza izin veren Begüm He-
diyelik sahibi Hayati Yüzak’a, Le Shop 
sahibi Ali Atabey’e; çalışmalar esnasında 
mutfağını ve çekimler için salonlarını 
bize açan Fıta Restoran ve Kapurcuk 
Kültür ve Gastronomi Evi’ne çok teşek-
kür ederiz. Destekleri ile bu kadar kalite-
li bir ürün çıkarabildik. 

Ekibimize danışmanlık yapan, kısıtlı ve 
değerli vaktinden zaman ve emek ayırıp 
Gazan Gaynadı’yı bugünlerine getiren 
Marka Konsept Danışmanı, A Milli Ta-
kımı Supervisor Şefi Ebru Omurcalı’ya 
sonsuz teşekkürler...

Teşekkürlerin en büyüğü 
ise minnetle andığımız, 
canımızın parçası tariflerin 
mimari annelerimize...

Gazan Gaynadı Ekibi

Marmaris’in tarih kokan 
sokakları gibi vefakar, deniz 

kokan dağları gibi heybetli ve 
korkusuz...
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Ayrıca  enfes müzikleri, tarihi ve kültü-
rel zenginlikleri, engin denizlerin altını 
ve üstünü kısacası hayatın tüm renkle-
rini vurmalı çalgılar ustası Ayhan Sici-
moğlu›nun kendine özgü bakış açısı ile 
MARMARİS’i keşfederek ve tüm bu 
güzelliklerle MARMARİS’i hayranlıkla 
çektiler ve anlattı.

“Ayhan Sicimoğlu ile Renkler” progra-
mında gezdiği mekanların, şehirlerin 
farklı enstantaneleri, kültürel unsurları 
ve lezzetli yemekleri ekrana taşıyor.  Biz 
dinlerken yoruluyorsunuz ama o hiç yo-
rulmuyor. Gezerek besleniyor, gördük-
lerini sahne şovlarında da eğlenceli bir 
üslupla paylaşıyor. 

Ayhan Sicimoğlu ile
Marmaris’teyiz 

Gezi-kültür programları ile geniş kitleler tarafından tanınmış değerli gurme, müzisyen,  Ayhan 
Sicimoğlu ile MTO Başkanı Mehmet Baysal “Gazan Kaynadı” Marmaris Yemekleri kitabı 
üzerine sohbet yaparak farklı Marmaris lezzetlerini keyifle tattılar.

İşte yakında Ayhan Sicimoğlu anlatımı ile MARMARİS ekranlarda.
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Nisan ayında Odamız girişimleri ile baş-
latılan ve karşılıklı ziyaretler ile gelişen 
Bosna Hersek - Marmaris ilişkileri, böl-
gemizi daha yakından tanımak ve 2018 
yılında Bosnalı misafirleri bölgemize ge-
tirmek isteyen acentaların ziyaretleri ile 
daha da pekişti.
Bosna Hersek’li acenta temsilcileri, 
bölgemiz otel işletmeleri ile birlikte 
Odamız ev sahipliğinde ikili görüşme-
ler ve tanıtım work shopunda bir araya 
gelerek, 2018 yılında bölgemize gelmesi 
hedeflenen Bosnalı misafirler için temel 
oluşturacak görüşmeler yapıldı.
Ayrıca 30 kişiden oluşan Bosna Her-
sek’li acenta ve yatırımcılara bölgemize 

yönelik gerçekleşecek iş birlikleri adına 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Baysal ev sahipliğinde akşam yeme-
ği verildi.

Kosova & 
Bosna Hersek 

heyeti yine 
Marmaris’te. 

Balkanlarla Türkiye arasında 
sıkı olan bu ilişkileri nasıl daha 
üst düzeye çıkarabilmek amacı 

ile Marmaris Ticaret Odasında; 
Marmaris Türsab öncülüğünde  
Marmaris’li turizm acentaları ile 
bir araya geldiler. İki ülke arasın-

daki ilişkileri sadece ekonomik 
anlamda değil turizm ve kültürel 

anlamda da geliştirme arayışı 
içerisinde olacağız

İnanıyoruz ki bu birebir görüş-
meler Marmaris ve Muğla’nın 
Bosna ve Kosova’da ilişkilerini 
daha da arttıracak ve kardeşlik 
bağımız daha da pekişecektir.

“Bosna Hersek’li 
Seyahat Acentaları ve 
Yatırımcılar 
Marmaris’te”
71
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Beypazarı Ticaret Odası ile 
Kardeş Oda Protokolu 
İmzaladık

Akreditasyon Sistemi kapsamın da, 
Odalar arası uyumu sağlamak, Odalar-
da sunulan hizmet türlerinin genişletil-
mesini, hizmet kalitesinin iyileştirilme-
sini, iyi uygulamaları tespit etmek, ortak 
proje ve faaliyetlerde bulunarak üyeleri-
mizin sektörel iletişimini güçlendirmek 
amacıyla ziyaret ettiğimiz Marmaris 

Ticaret Odası ile Kardeş Oda Protoko-
lümüzü imzaladık.
Marmaris Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet BAYSAL, Meclis Başkanı Ali 
KANSU ile Yönetim Kurulu ve Meclis 
Üyelerinin ev sahipliğinde, Yönetim Ku-
rulu Başkanımız Sadettin AYIK, Başkan 
Yardımcımız Melih İNAN, Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz Muammer SAR-
GIN ve Mustafa ÖZDEMİR, Meclis 
Üyemiz D.Ali AKMAN, Genel Sekrete-
rimiz Mehmet YURDAKUL ve Akredi-
tasyon Sorumlumuzun katıldığı toplan-
tı ile imzalanan Kardeş Oda Protokolü 
sonrası, Kıyaslama Çalışması ile her iki 
Oda faaliyet ve hizmetleri karşılaştırıldı.

Marmaris Ticaret Odasının Beşi Bir Yerde projelerinden biri olan; Kameriya Adası İnanç ve Evlilik Turizmi hakkında;  Marma-
ris Yalı Lions Kulübü ev sahipliğinde toplantı gerçekleşti.
Toplantıya; MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, Yön Kur. Üyeleri Zekiye Koçer İpçi ve Ömer Erdem katıldılar. 
Marmaris Yalı Lions Kulübü Başkanı Gözde Özyer, kulüp saymanı ve GLT Koordinatörü Nurten Yıldırım, 14. Bölge Başkanı 
Sacide Yıldırım,118 R Genel Yönetmeni Hayri Tuna Yükselen, LCIF Koordinatörü Nazmi Uz, 117 B Uluslararası İlişkiler Ko-
mite Başkanı Aycan Özar’ın yer aldılar.
Marmaris Yalı Lions Klubu ve İzmir bölge; Kameriya Adası İnanç ve Evlilik Turizmi hakkında Marmaris Ticaret Odası ile işbir-
liği yapmak istediklerini ve destek olacaklarını belirttiler.

Marmaris Yalı Lions 
Klübü ile Toplantı
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Odamız 18 - 22 Ekim tarihlerinde Ankara Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen 10. Ege İlleri Tanıtım Günlerinde Ankara’lı-
lar ile buluştu.
Bölgemizin turizm kaynakları ve yöresel ürünlerinin ön plana çıkartıldığı fuarda ziyaretçiler tarafından standımıza yoğun ilgi 
gösterildi.

TRT Haber’de Canlı Yayın

Marmaris Ege İlleri 
Tanıtım Günlerinde

Marmaris Ticaret Odası (MTO) ev sahipliğinde düzenlenen  “Uluslararası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı Ürünleri Sem-
pozyumu ve Marmaris Çam balının önemi hakkında Bilimsel Komite Başkanımız Prof.Dr. Muhsinoğlu TRT Haber’de canlı 
yayına çıktı.
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Kosova’nın Prizren şehrinde gerçekle-
şen “Prizren İş Formu” na Odamız Mec-
lis başkanı Ali KANSU, Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet BAYSAL, Meclis 
Başkan Yardımcısı Ali ÖZENOĞLU, 
Genel Sekreterimiz Taşkın BAYKARA 
ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, 
Uğur AYDEMİR, Onur TOKMAK, 
Cengizhan GÜNGÖR’den oluşan 
Marmaris Ticaret Odası heyet katıldı. 
İş Formunun açılışının yapıldığı bi-
rinci günde; Kosova Meclisi İnova-
ayon ve Teknoloji Bakanı, Ticaret 
Bakanı, Tarım Bakanı ve Turizm Ba-
kanın da aralarında bulunduğu bir-
çok bürokrat açılış törenine katıldı. 

27 -29 Ekim tarihlerinde gerçekleşen 
iş forumuna Odamızın yanı sıra Tür-
kiye’den Muğla ticaret ve sanayi odası, 
Eskişehir ticaret odası ve İzmir Bal-
kan platformundan iş adamları katıldı. 
Birebir iş görüşmelerin gerçekleştiği 
forumun açılış gecesinde heyetler gala 
yemeğinde bir araya geldiler.
Kosova Meclisine Cumhuriyetimi-
zin 94,Yılı Anısına Hediye Verildi 
Kosova Meclis Başkan Danışmanını 
Sayın Bülent Kuş’a ve Kosova milletve-
kiline Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet BAYSAL tarafından Cumhu-
riyetimizin kuruluşunun 94,yılı anısına 
Atatürk resmi hediye edildi.

Marmaris Ticaret Odası 
Kosova’da

Odamız, Meclis Başkanı Ali KAN-
SU, Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met BAYSAL, Meclis Başkan Yar-
dımcısı Ali ÖZENOĞLU, Genel 
Sekreterimiz Taşkın BAYKARA ve 
Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, 
Uğur AYDEMİR, Onur TOK-
MAK, Cengizhan GÜNGÖR’den 
oluşan Marmaris Ticaret Odası 
heyeti Arnavutluk’un başkenti Ti-
ran’da Tiran Ticaret Odası tarafın-
dan düzenlenen “Tirana Business 
Matching 2017” zirvesine katıldı. 
Arnavutluk Ekonomi ve Tarım 
Bakanlarının da katıldığı zirve-
de, Türkiye’nin yanı sıra; İtalya, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi 
Arabistan, Avusturya, Yunanistan, 
Almanya, Kosova, Makedonya, 
Benelüks, Hırvatistan, İskandinav 
ülkeleri, İsviçre ve diğer birçok 
ülkeden yatırımcılar bir araya ge-
lerek, bölgeler arası yatırım ve iş 
olanaklarını görüşme fırsatı buldu. 
Zirveyi öne çıkaran en önemli et-
kenlerden birisi de; yatırımcıların 
ilgili faaliyet alanlarında diğer ya-
tırımcılar ile doğrudan eşleştirme 
yapılarak (B2B) görüşmelerini ger-
çekleştirmiş olmaları oldu.

Marmaris 
Ticaret 
Odası 
Heyeti 
Tiran’da
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Yedi Yıl Önce Temellerini Attığımız, 
Hemithea (Kaplıca) Projemiz 

Bugün Hayat Buldu
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal; 
göreve geldiğimiz dönemde Marmaris 
için hayata geçirmek istediğimiz, beşi bir 
yerde projelerimizden bir tanesiydi He-
mithea projesi. Kış dönemi ölü kent gö-
rünümüne bürünen Marmaris’te 12 ay 
turizm yapılabilmesinin önünü açacak, 
tesislerinin kışında açık kalmasını sağ-
layarak, nitelikli ve kalifiyeli iş gücünün 
artması ve çalışanların daha uzun süre is-
tihdam edilerek 12 ay gelir elde etmeleri-
ni sağlayacak ve Marmaris’te kış aylarında 
da ekonomik canlılık oluşturacak olan bu 
projeye Marmaris Ticaret Odası olarak 
hep inandık ve hayata geçmesi için tüm 
gücümüz ile uğraş verdik. 

Zaman Herşeyin İlacı
“Yedi yıl önce başlattığımız bu projenin şimdi hayata geçmesi, her çalışmamızda ve her projemizde önceliğimiz olan Marmaris’imize 
katkı verecek olması bizleri gururlandırmış ve sevindirmiştir. Marmaris’in bu proje ile, Sağlık turizminde de adını en iyi yerlere yazdıra-
cağına hiç şüphemiz olmadığı gibi Apiterapi ile de önemli mesafeler kat ederek Marmaris’in sağlık turizminde de MARKA şehir ola-
cağına inancımız sonsuzdur. Hemithea projesinin hayata geçmesinde emek veren Sayın Jeofizik Mühendisi Hakan Beyaz’a, Girişimci 
İşadamı Sayın Serkan Yazıcı’ya ve Sayın Nilüfer Gülerman’a teşekkürlerimizi sunar, Marmaris’imiz için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ti-
caret ve Sanayi Odası’nın 23. Yürütme Kurulu toplantılarının birinci gününde üye 
ülke temsilcilerinin de katılımı ile “turizm çalıştayı” gerçekleşti, 

Çalıştaya Turizm Komite Başkanı ve konuşmacı olarak katılan Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Mehmet BAYSAL; Türkiye’nin turizmde kat ettiği ilerlemeler ve elde edilen 
deneyimler ile beraber Markalaşma adına yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.  
Ayrıca turizm konusunda deneyim sahibi olan Türkiye, diğer üye ülkelere rol model 
olarak değerlendirildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
TSO Üye Ülke Temsilcileri 

Turizm Çalıştayında Buluştu
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Marmaris Bal Şenliği, 
Türkiye’nin En Çok Okunan Yemek Dergisi 

SOFRA’da 

Güney Ege Marmaris Aşcılar Derneği’nin yeni Yönetim Kurulu Odamız Meclis Başkanı Ali 
Kansu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal’ı ziyaret etti.

Güney Ege Marmaris Aşcılar 
Derneği Ziyareti

Kasım - Aralık 
2017 sayısında 
yerini aldı
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Londra’da gerçekleştirilen World Travel 
Market Fuarının ikinci gününde Kültür 
ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş 
standımıza gelerek ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet 
Baysal tarafından turizimciler ile bir 
toplantı yapmak üzere Marmaris’e davet 
edilen Bakan; Aydın ve Muğla’da yapı-
lacak çalıştaylardan sonra Marmaris’e 
geleceğini ve çalıştay yapılacağını belir-
terek davete olumlu yanıt verdi.
Yöremizin Çam Balı kullanılarak yapı-
lan Çam Ballı lokum ve çam kolonyası 
ikram edilen bakana ayrıca nazar bon-
cuğu hediye edildi.

2018 Sezonu Öncesi 
Marmaris Londra Fuarında

2018 sezonu öncesi en önemli turizm 
fuarlarından biri olan ve İngiltere’nin 
başkenti Londra’da başlayan World Tra-
vel Market (WTM) fuarında bölgemiz 
tanıtımını ve üyelerimizi temsil etmek 
üzere Marmaris Ticaret Odası olarak 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2018 
sezonunun bölgemize hayırlı olmasını 
dileriz.

Kültür ve Turizm Bakanı 
Numan Kurtulmuş Stantımızı Ziyaret Etti

Dış Ticaret Eğitimi
Odamız eğitim çalışmaları kapsamın-
da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
TOBB ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tara-
fından organize edilen Dış Ticaret Eği-
timlerine Odamız Dış Ticaret Sorumlu-
su Yılmaz Yorulmaz  katılım sağlamıştır.
15 - 17 Kasım tarihleri arasında 3 gün 
süren egitimde; Dış Ticaret konu baş-
lıkları ve İhracat devlet destekleri yer 
almıştır.

77
ww

w.
m

to
.or

g.t
r

GÜ
N
LÜ
K

KA
SI

M
 20

17



Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet BAYSAL Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Turizm Komite Başkanı olarak katıldığı 
toplantının açılış konuşmasında; Dünya ve Türkiye turizminde yaşanan gelişmeleri ve mevcut turizm modellerinin reel sektöre 
yansımalarını değerlendirdi.
15 -18 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası toplantılarına, İran, Pakis-
tan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Türkiye’nin de aralarında bulun-
duğu 10 ülkeden temsilciler katılıyor..

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın 

23. Yürütme Kurulu Toplantıları 
Ankara’da Başladı

Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet BAYSAL, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası’nın 23. Yürütme 
Kurulu toplantılarına; Türkiye Milli Komitesi Üyesi ve Turizm Komitesi Başkanı sıfatı ile ka-
tılmak üzere Ankara’da.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan; 
MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal’ı makamında ziyaret etti.
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Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) 
işbirliğiyle 2012 yılında başlayan Kadın 
Girişimci Yönetici Okulu projesi kap-
samında verilen eğitimlerin 23. durağı 
Marmaris oldu. 18 Aralık’ta başlayan 
ücretsiz eğitimlerle; kadın girişimcile-
rin, işletmelerinin sürdürülebilirliği için 
ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini ve viz-
yonu genişletmek amaçlanıyor. Boğazi-
çili akademisyenlerin; müşteri ilişkileri, 
hukuk, finans ve insan kaynakları gibi 
alanlarda, yaklaşık 1 ay süresince eğitim 

Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi,
 “Kadın Girişimci Yönetici Okulu”nun 

Marmaris Eğitimi Gerçekleşti
vereceği projenin Marmaris etabı, Mar-
maris Ticaret Odası’nın (MTO) des-
teğiyle düzenlendi. Eğitimler 18 Aralık 
2017-9 Ocak 2018 tarihleri arasında, 
Marmaris Ticaret Odası Konferans Sa-
lonu’nda gerçekleşti.
Eğitimlerin sonunda, programı başarıy-
la tamamlayan 65 Marmaris’li iş kadı-
nına girişimcilere, BÜYEM tarafından 
sertifika verildi. Bugüne kadar, eğitim-
leri başarıyla tamamlayarak sertifika al-
maya hak kazanan kadın girişimci sayısı 
2.500’ü aştı. 
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Marmaris Çam Bal’ını önce ülkemi-
ze sonra tüm dünyaya tanıtmak, sahip 
çıkmak ve mevcut kalitesini korumak 
amacıyla başladığımız Marmaris Bal 
Evi Projesi her yıl kendini geliştirerek, 
amaçlarına yenilerini ekleyerek devam 
etmektedir. Marmaris Çam Bal’ını ve 
bölge arıcılığını her platformda tanıtan 
projemiz, Marmaris Çam Bal’ının yanı 
sıra polen, propolis, arı sütü gibi diğer 
arı ürünlerini ve Marmaris Yarımada-
sını kapsayan alan içerisindeki adaçayı, 
kekik, kızlan çayı, karabaş otu, ıhlamur, 
keçiboynuzu, fıstık, badem gibi diğer 
değerli yöresel ürünleri de oluşturduğu 
stantlarda ve katıldığı fuarlarda tanıt-
maktadır.
Markalaşma yolunda, mevcut yöre-
sel ürünlerimizin yanında projemizin 
Ar-Ge çalışmalarıyla, Marmaris’e yeni 

marka ürünler kazandırdık, bu ürünler 
arasında Marmaris Çam Kolonyamız, 
çam balından yaptığımız ballı lokum-
lar, arı ürünlerini kullanarak (polen, bal, 
propolis, arısütü) elde ettiğimiz apitera-
pi sabunları, propolis pastilleri ve birçok 
marka ürün kullanıcılar tarafından sevi-
len ve aranan ürünler haline geldi.
Tanıtım ve markalaşma çalışmalarımız 
kapsamında, Marmaris Çam Balı Şenli-
ği ve 2. Uluslararası Katılımlı Marmaris 
Apiterapi ve Arı Ürünleri Sempozyumu 
gerçekleşti. Birçok tanıtım etkinliğimiz içe-
risinde yer alan Marmaris Çam Balı şenliği 
Marmaris halkından ve diğer il ve ilçeler-
den büyük ilgi gördü. Şenlik kapsamında 
birçok eğlence, konser ve tanıtıcı etkinlik 
yer aldı. Bilimi ve bilgiyi herzaman klavuz 
aldığımız projemizde Apiterapi’yi (arı ve 
arı ürünleriyle sağlık teknikleri) tanıtmak 

ve yaygınlaştırmak adına ve 2. Uluslara-
rası Katılımlı Marmaris Apiterapi ve Arı 
Ürünleri Sempozyumu gerçekleştirildi. 
Birçok ulusal ve uluslararası bilim insanın, 
doktorların katıldığı sempozyumda dün-
yadaki apiterapi teknikleri ve uygulamaları 
paylaşıldı.
Projemiz, Marmaris Çam Balı ve diğer 
yöresel ürünlerin tanıtımının yanı sıra 
oluşturduğu turizm destinasyonu ile 
Marmaris’e gelen yerli yabancı misafirle-
rimizin de uğrak noktası oldu. Marma-
ris’e gelen ziyaretçilerimiz hem münferit 
olarak hem de çeşitli turlarla Marmaris 
Bal Evini ziyaret etmekte. Marmaris Bal 
Evi’ne gelen yabancı ziyaretçilerimizin 
takdir edici sözleri, yerli ziyaretçileri-
mizin gurur duyduk ifadeleri bizi her 
zaman mutlu etti ve doğru yolda ilerle-
diğimizin göstergesi oldu.

Marmaris Bal Evi
Genel Değerlendirme 2017

Yılmaz YORULMAZ
Marmaris Bal Evi Sorumlusu
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Arı, doğa, bal sevgisi için Marmaris 
anaokulu öğrencilerinin bal evi ziyareti

Marmaris okullarının bal evi ziyaretleri
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Çocuklar Bal Yemeli Projesi

Al Jezera Turist Gruplar
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Ukrayna basın grubu

Çamballı Yoğurt

Arı Ürünleri ve 
Markalaşma Toplantısı

Çam Balı Tanıtımı için Fuar Katılımları

Kanal B TV
Çekimleri

Okulların Ziyaretleri
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a) Bal
İnsan tarafından bilinçli olarak üretimi 
M.Ö. 4000 yıllarına ve tüketimi ise daha 
eskilere dayanan bal tarih boyunca insan 
beslenmesi ve sağlığı açısından önemini 
almış, mağara resimlerine konu olmuş 
ve keşfedildiği günden bugüne değin 
besinler arasında belki de en gizemlisi 
olarak dikkatleri üzerinde toplamayı 
başarmıştır. Küçücük bir canlının bin-
lerce çiçeği dolaşarak insana sunduğu 
balın insan sağlığı için yine yadsınamaz 
öneme sahip olduğu kabul edilen bitki-
lerin ve özellikle de onlara ait çiçeklerin 
özsuyundan oluşturulması insanların 
ilgisinin artmasına neden olmuştur.
Çeşitli bitki türlerinden elde edilen bal-
lar genel olarak içeriğindeki maddeler 
nedeniyle insan bünyesinde sağlık ve 
enerji kaynağı olarak önem kazanırken 
her bir çeşidinin daha yararlı olduğu 
bazı özel durumlar da bulunmaktadır. 
Arıların yutak üstü salgı bezlerinden sal-
gılanan glükooksidaz enzimi sayesinde 
balda oluşan glükonik asit ve hidrojen 
peroksit balın antibakteriyel yani mik-
rop öldürücü bir etkiye sahip olmasını 
sağlamaktadır. Bu özelliği nedeniyle 
özellikle iyileşmeyen yaraların tedavi-
sinde balın kullanılması yaygınlaşmakta-
dır. Ancak balın bu yönde kullanımı için 
balın sterilize edilmiş olması gerektiği 
mutlaka göz önüne alınmalıdır. Çün-

kü balın doğrudan doğruya ve sterilize 
edilmeden yaralara sürülmesi istenme-
yen tehlikeli sonuçlara da neden olabil-
mektedir.
İnsan beslenmesinde alınması zorun-
lu görülen enerjinin çay şekeri olarak 
bilinen sakkaroz yerine balla alınması 
sağlık açısından ayrı bir öneme sahip 
bulunmaktadır. Sakkarozun organiz-
mada emilebilmesi için enzimlerle basit 
şekerlere indirgenmesi gerekmektedir. 
Bu reaksiyon için gerekli olan enzimler 
ise sindirim sistemi üzerinde tahriş edici 
bir etkiye sahiptir. Aşırı sakkaroz kulla-
nımı kanda kolesterolün yükselmesine, 
damarların sertleşmesine ve aşırı kilo 
almalara neden olur. Baldaki şekerler ise 
doğrudan organ ve sistemler içerisine 
girerek hazır enerji olarak kullanılırlar ve 
sakkaroz gibi böbrekler üzerinde olum-
suz etkide bulunmazlar. Bal karaciğerde 
glikojen düzeyini yükselterek metabolik 
olayların hızlanmasına ve vücutta biri-
ken toksinlerin atılmasına yardımcı ol-
maktadır. Alkol ile bal yenmesi insanın 
bu uygulama sonucu duyduğu rahatlık 
nedeniyle geliştirdiği bir alışkanlıktır. Bal 
kolay sindirilen bir madde olup diğer 
besinlerin de emilimini ve yararlanma 
düzeyini yükseltir. Bu nedenle gelişme 
bozukluklarında, hastalık ve nekahet 
sırasında daha çabuk toparlanmaya yar-
dımcı olur.

Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu
T.Ü.T. Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü (Em.Öğrt.Üyesi)

Arı Ürünleri ve 
İnsan Yaşamında Önemi*

*Makalenin tümü Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu’nun “Modern Arıcılık Teknikleri” isimli kitabından alınmıştır. 
Daha geniş bilgi için : Web :  www.dogaaricilik.com.tr  ;  Mail : info@dogaaricilik.com.tr  

Arıcılıktan sağlanan bal, polen, 
arı sütü, propolis, arı zehiri 

ve bal mumu insan yaşamı ve 
sağlığı açısından son derece 

önemli ürünlerdir. Her geçen 
gün sonuçlanan araştırmalar 

toplumların dikkatini bu konu 
üzerine çekmekte ve özellikle 

uzak doğu ülkelerinde başlayan 
ve dünyada hızla gelişen arı 

ürünleri ile tedavi yöntemleri hızla 
yaygınlaşmaktadır. Apiterapi olarak 
adlandırılan ve yalnızca arı ürünleri 

kullanılarak yapılan bu tedavi 
yöntemlerinin uygulandığı apiterapi 

merkezleri hızla yayılmaktadır. 
Burada görev yapan araştırıcıların 
tıp alanında elde ettikleri sonuçlar 

çoğu kez şaşırtıcı boyutlara 
ulaşmaktadır. Günümüze değin 
yapılan çalışmalarda elde edilen 

sonuçlara göre arı ürünlerinin 
insan yaşamı ve sağlığı açısından 

önemleri özetle anlatılacak olursa;
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b) Polen
Çiçeklerin erkek organları tarafından 
erkek üreme birimi olarak üretilen po-
len arılar tarafından arka bir çift bacakta 
bulunan ve polen sepeti olarak adlan-
dırılan özel yapılar yardımıyla kovana 
taşınır. Kovan önünde veya altında ha-
zırlanan polen tuzaklarından arının ge-
çişi sırasında bacaklardan düşürülür ve 
toplanır. Daha sonra enzimatik aktivitesi 
korunacak şekilde kurutulan polen yine 
uygun koşullarda saklanarak insan bes-
lenmesine sunulur.
Şekil ve yapıları bitki türlerine bağlı ola-
rak genellikle oval veya küreseldir. An-
cak mikroskop altında görülebilen po-
len oldukça farklı renklerde olabilmekle 
beraber genelde sarı renklidir. Arıların 
beslenmesinde protein kaynağı olarak 
önem taşıyan polen bileşimindeki vita-
min ve mineral maddeler nedeniyle de 
değerli bir besin maddesidir. Ayrıca arı-
nın ağız salgılarını içermesi nedeniyle de 
ayrı bir öneme sahip bulunmaktadır. 
İçeriğindeki amino asitler günde l5 gram 
polen alan yetişkin bir insanın günlük 
asgari protein ihtiyacını karşılamaktadır. 
Ayrıca yapısında bulunan çeşitli enzim-
ler, koenzimler, steroidler, vitaminler, 
antibiyotikler, mikro elementler ve fla-
vanoidler nedeniyle de doğal bir ilaç 
olarak kabul edilmektedir.
Polenin aşırı ısıtılması, hava alması veya 
ışıkta tutulması durumunda özellikle 

arı tarafından katılan salgılar etkinliğini 
yitirdiği için polenin insan sağlığı açısın-
dan değeri azalır. Uygun olmayan koşul-
larda tutulmuş polenler arı beslenme-
sinde tazesi ile yan yana kullanıldığında 
arı tarafında dışarı atılmakta, o poleni 
kullanmak zorunda kalan arılarda ise 
kuluçka çalışmaları aksamakta ve koloni 
gelişimi görülmemektedir.
Polenin besin değeri ve yararlılığı top-
landığı bitki türlerine önemli derecede 
bağlıdır. Bu nedenle toplandığı bitki 
türü ve çeşitliliği polenin değerini artırır. 
Ayrıca polenin kurutulması ve korun-
ması sırasında uygulanan işlemler ile bu-
nun sonucunda oluşan renk, nem ve tat 
durumu poleninin kalitesini belirleyen 
diğer etmenleri oluşturur. 

İnsan beslenmesi ve sağlığı açısından 
genel olarak polen vücut direncini artır-
makta, bağışıklık sistemini geliştirmek-
te, organ ve sistemlerin daha uyumlu ve 
verimli çalışmasını sağlamakta, hormon 
dengesini sağlamakta, üreme ile ilgili ge-
nel problemlerin çözümünde, zihinsel 
ve psikolojik problemler açısından or-
ganizmaya büyük katkı ve yararlar sağla-
maktadır. Düzenli bir şekilde ve özellik-
le arı sütü ve bal ile birlikte alındığında 
etkisi artar. İştahsızlığa karşı kullanıldığı 
gibi aşırı kilo alma durumunda vücu-
dun daha dengeli yapılanmasını sağlar. 
Çocuklarda büyüme, raşitizm ve diş sağ-
lığı ile ilgili problemlerde, yetişkinlerde 
ve özellikle kadınlarda kemik erimesi ile 
ilgili problemlerde büyük yararlar sağlar. 
Yapısında bulunan biyolojik aktif mad-
deler nedeniyle anabolitik etkiye sahip 
olan polen gelişme bozuklukların-
da, cinsi olgunluk ve üreme üzerinde 
önemli etkilere sahip bulunmaktadır. 
Kan yapıcı özelliğe sahip olan polen 
alyuvarların sayısının artışında ve he-
moglobin değerlerinde  %10–15 artış 
göstermiştir. Polen vücudun organ ve 
sistemleri üzerinde onarıcı etkilere de 
sahip bulunmaktadır. Özellikle karaci-
ğerdeki travmatik, toksik, hepatitik veya 
herhangi bir etki sonucu oluşan dejene-
rasyonda önemli gelişmeler sağlanmak-
tadır. Bu amaçla Almanya ve Roman-
ya’da polenden yapılmış ilaçlar piyasada 
satılmaktadır.
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c) Arı sütü
Arıların ana arı ve larva beslemede kul-
landıkları harika bir besin olan arı sütü 
normal koşullarda 6–15 günlük işçi arı-
ların yutak üstü salgı bezlerinden salgıla-
dıkları bir maddedir. Oluşumu itibariyle 
diğer hayvanların memelerinde oluşan 
süt ile herhangi bir ilgisi olmamakla 
beraber sütsü görünüşü ve yavru bes-
lenmesinde kullanımı nedeniyle Türkçe 
terminolojide süt olarak adlandırılmakla 
beraber diğer dillerde kraliçeye özgü bir 
jöle olarak adlandırılmaktadır. Arı sütü 
kovan içerisinde kullanım amacına bağ-
lı olarak farklı bileşimde ve dolayısıyla 
farklı kalitede olabilmektedir. Yapısında 
su, protein, yağ, şeker, mikro elementler, 
enzimler, hormonlar, vitaminler, çeşitli 
yağ asitleri, 10–HDA ve daha birçok 
maddeye ek olarak %3 dolayında henüz 
belirlenemeyen maddeler bulunmakta-
dır. Etkileri bilinen fakat belirlenemeyen 
bu maddeler oranlarının az olmasına 
karşın arı sütünün olağanüstü etkinliğini 
meydana getirmektedirler. 

Arı sütü genel olarak vücutta hücre yeni-
lenmesi, üretimi ve metabolizması üze-
rinde etkili olduğundan organizmanın 
bütün dokularında canlılık ve bunun 
sonucunda sağlık, enerji, bağışıklılık ve 
dinçlik meydana getirir. Bu yönü ile akla 
gelecek bütün sağlık problemlerinde 
önemli düzeyde iyileşme sağlar. Yapılan 
araştırma sonuçlarında iştahsızlık, bağı-
şıklık sistemi yetersizliği, metabolizma 
ve beslenme bozuklukları, adet bozuk-
luğu, sindirim sistemi rahatsızlıkları, as-
tım, bronşit, kronik kabızlık, asabilik, uy-
kusuzluk ve karaciğer rahatsızlıklarında, 
kan şekerini düşürmede olumlu etkileri 
belirlendiği gibi kanserde gerek metas-
tası gerekse tümör oluşumu ve büyü-
mesini engellediği de belirtmektedirler.

d) Propolis ve arı zehiri
Propolis arıların kovan çatlaklarını sıva-
mada, uçuş deliklerinin daraltılmasında 
ve kovana girdikten sonra öldürülen 
fakat dışarı atılamayan zararlıların ko-

kuşmasını önlemek üzere mumyalan-
masında kullandıkları bir maddedir. Bit-
kilerin taze sürgün ve tomurcuklarından 
arılar tarafından polen gibi toplanan ve 
kovana taşınan bu madde sanayinin 
birçok dalında özellikle ilaç ve kozme-
tik yapımında kullanıldığı gibi apiterapi 
merkezlerinde çoğu hastalığa karşı kul-
lanılmaktadır. 

Arı zehiri özellikle romatizmal hastalık-
lara karşı ilaç sanayinde kullanılmakta-
dır. Bunun dışında kullanımı alerjik bir 
reaksiyona neden olunmamak koşulu 
ile arıların istenilen bölgelere soktu-
rulması şeklinde kullanılır. Ancak arı 
zehirine karşı aşırı duyarlı olanların ke-
sinlikle bu yönteme başvurmaması ge-
rekmektedir. Unutulmaması gereken en 
önemli konu aşırı duyarlı bir kişinin bir 
tek arı sokması ile birkaç dakika içerisin-
de anaflaktik şoka girebileceği ve bunun 
sonucunda da yaşamsal bir tehlikenin 
oluşabileceğidir.
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Arıcıların nüfusun geri kalanından daha 
uzun ve daha iyi yaşamasının birçok ne-
deni vardır...
Birinci neden sağlam genetik ile ilgili-
dir. Arıcılıkların çoğu güçlü insanlardır, 
çünkü acı verici arı sokmalarına yalnızca 
güçlü insanlar dayanabilmektedir.
İkinci neden, arıcıların tıp doktorları 
veya kamyon şoförleri gibi diğer mes-
leklerden/uzmanlıklardan daha az 
stresli bir hayata sahip olmalarıdır. Stres 
erken yaşlanmanın ilk sebebidir.
Üçüncü sebep, arı kovanı ürünlerinin 
serbest radikallerin aşırısını etkili şekilde 
bloke eden antioksidan (polifenoller, mi-
neraller, vb.) zengini olmalarıdır. Serbest 
radikaller ve oksidasyon, telomer uzunlu-
ğunun azalması, kromozom seviyesindeki 
hasarlar vb. de dahil olmak üzere erken yaş-
lanmanın temel nedenidir.
Dördüncü sebep şudur ki arıların etra-
fında geçen bir hayat memnun edicidir, 
gururunu artırır, depresyon, endişe ve 
korku riskini azaltır. Emekli olan (emek-
lilik) insanların birçoğu depresyona 
girer, çünkü daha az para kazanacaklar, 
ailesine daha az faydalı hale gelecekler 
ve yaşlanmanın sonucu ortaya çıkan 
depresyon, solunumun azalması, hücre-
lerdeki oksijen seviyesinin düşüşü nede-
niyle birçok hastalığa neden olacak.
Beşinci sebep, arı kovanı ürünlerinin ar-
terit, parodontoz, obezite, kabızlık, kalp 

ve damar hastalıkları, prostat hastalıkla-
rı, tümörler gibi yaşlılığa bağlı hastalık-
lara karşı vücudu korumasıdır… Önle-
yici tedbirler her zaman tedaviden daha 
iyidir.
Altıncı sebep, arıcılığın çok hareketli bir 
meslek türü olmasa da, açık havada ek-
lem ve kas da dahil olmak üzere genel 
kan akışına yardımcı olacak yeterli mik-
tarda egzersiz yapılmasını sağlamasıdır.

Yedinci neden, arı zehrinin birçok fayda-
lı etkisi arasında kendine de uzun ömür 
sağlayan vücut ısısını (hipertermi) ar-
tırmasıdır. Özellikle çevrede zayıf kan 
dolaşımı olan insanlar (eller, ayaklar…), 
tümörler, arterit, tiroit yetmezliği vb. gibi 
birçok hastalığa maruz kalan „soğuk“ bir 
vücuda sahiptir.
Sekizinci sebep, yeterli miktarda balın 
düzenli tüketiminin, sindirim sistemi de 
dahil olmak üzere tüm vücudun temiz-
lemesidir; bal, karaciğer ve bağırsak mu-

kozasından gelen aşırı yağları sıvılaştıran 
yumuşak asitler içeren biyolojik bir „de-
terjan“ olarak hareket eder. Sağlığın bü-
yük tehlikelerinden biri kabızlıktır. Bal, 
sindirim sisteminin kaslarına enerji verir 
ve ayrıca dışkıları nemlendirir ve böyle-
ce dışkılamaya yardımcı olur. Daha iyi 
bir sindirim sistemi, uzun bir yaşam için 
çok önemli bir kilit noktadır.
Dokuzuncu sebep, arıcıların arı kovanı-
nın yakınında her çalıştıklarında kovan 
havasını solumak için mükemmel bir fır-
sata sahip olmalarıdır. Arı kovanı ürün-
lerindeki uçucu maddeler (propolis, bal, 
balmumu, arı yemi, arı sütü ...), oksijen 
emiliminde çok önemli olan solunum 
yolu hücrelerinin işleyişine aynı zaman-
da CO2‘nin, uçucu toksinlerin ve aşırı 
mukusun (kan ve/veya akciğerlerde bu-
lunur) ortadan kaldırılmasına yardımcı 
olur. Elbette daha iyi bir solunum uzun 
bir yaşam için temel bir koşuldur.
X. neden şu ki; arılar arıcılar sayesinde 
insanlık tarafından ihtiyaç duyulan yi-
yeceklerin 1/3‘ünü sağlayan binlerce 
arı bitkisini her gün polenleştirir. Arılar, 
tüm dünyadaki bioçeşitliliğe, Yaşam‘a 
yardımcı olurlar. Arılar yok, hayat yok, 
yani “Arıcılık yok >>> daha az arı >>> 
daha az Yaşam…”
Allah, diğer insanları seven insanları se-
ver; onları korur ve onlara daha uzun ve 
daha mutlu bir hayat sunar...

Dr. Stefan Stangaciu
Macaristan

Arıcılar Neden Diğer İnsanlardan 
Daha Uzun ve Daha İyi Yaşıyor?
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Detaylı Bilgi ve Başvuru İşlemleriniz için Marmaris Ticaret Odası KOSGEB Temsilciliği 
İrtibat Tel : 0 252 4174373 (Dahili:127)     E-posta : ilkergokay@mto.org.tr 



RAKAMLARLA 2017 YILI

680 Üyemize Kosgeb destekleri hakkında danışmanlık hizmeti verildi.

472 Üyelerimizin destek başvuruları için gerçekleştirilen toplam işlem sayısı

445 Girişimci adayı girişimcilik desteği hakkında bilgilendirildi.

134 Girişimci adayımız düzenlediğimiz eğitimler sonucunda sertifika sahibi oldu.

36 Üyemiz “2016 Sıfır Faizli Kredi Desteği” almaya hak kazandı.

16 Girişimcimiz “Girişimcilik Desteği” almaya hak kazandı.

12 Üyemiz “Yurtiçi Fuar Desteği” almaya hak kazandı.

9 Üyemiz “Nitelikli Eleman İstihdam Desteği” almaya hak kazandı.

7 Üyemiz “Tanıtım Desteği” almaya hak kazandı.

2 Üyemiz “Teminat Giderleri Desteği” almaya hak kazandı.

2 Üyemiz “Test Analiz Ve Kalibrasyon Desteği” almaya hak kazandı.

2 Üyemiz “İmalat İçin Makine-Teçhizat Kredi Desteği” almaya hak kazandı.

1 Üyemiz “Kobi-Gel Proje Desteği” almaya hak kazandı.

1 Üyemiz “Belgelendirme Desteği” almaya hak kazandı.

İlker GÖKALP
MTO KOSGEB Sorumlusu

Marmaris Ticaret Odası 
KOSGEB Temsilciliği
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7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 
ile birlikte bazı davalarda mahkemeye 
gitmeden önce arabulucuya başvurma 
zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre 
bireysel veya toplu iş sözleşmesine da-
yanan işçi veya işveren alacağı ve tazmi-
natı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, 
arabulucuya başvurulmuş olması dava 
şartı olarak kabul edilecektir. Diğer bir 
ifadeyle bu tür işçi-işveren uyuşmazlık-
larında mahkeme öncelikli olarak ara-
bulucuya başvurmuş olma koşulunu 
arayacaktır.
Çalışan tarafından talep edilebilecek, kı-
dem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü ni-
yet tazminatı, eşitliğe aykırılık tazminatı, 
sendikal tazminat, mobbing tazminatı, 
ücret, prim, ikramiye, fazla mesai ücreti, 
yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal 
bayram ve genel tatil ücreti ve benzeri 
işçilik alacaklarının söz konusu olması 
halinde arabulucuya gidilmesi gereki-
yor. İş kazası veya meslek hastalığından 
kaynaklanan maddi veya manevi tazmi-
nat davaları ile bunlarla ilgili tespit, itiraz 
ve rücu davaları kapsam dışında bulun-
maktadır.
Arabulucu seçiminde taraflar adliye-
lerde bulunan arabuluculuk bürolarına 
başvuruda bulunabilirler. Başvuru sonu-
cunda komisyon bir arabulucu atayabi-
lir ya da tarafların üzerinde mutabık ol-
duğu bir arabulucu ile devam edebilirler.
Arabulucuya gitmek yukarıda belirtilen 
konularda zorunludur  ancak taraflar 
arabulucuda uzlaşmaya  mecbur tutula-

maz. Bu nedenle taraflar arasında anlaş-
ma sağlanamazsa mahkemeye gidilebi-
lir.  Arabuluculuk görüşmeleri sonunda 
tarafların anlaşmaya varmaları halinde, 
üzerinde anlaşılmış olan hususların ta-
raflarca tekrar yargı konusu yapılması 
mümkün değildir. Arabuluculukta çö-
zümlenmiş bir konunun tekrar yargı ko-
nusu yapılabilmesi tehdit, hile, cebir gibi 
taraf iradelerini sakatlayan bir olgunun 
varlığına bağlıdır. 
Büro tarafından görevlendirilen arabu-
lucu, başvuruyu üç hafta içinde sonuç-
landırır fakat zorunlu hallerde bir hafta-
lık ek süre kullanabilir. 
Tarafların anlaşamaması üzerine iki 
saatlik arabuluculuk ücreti Adalet Ba-
kanlığı bütçesinden karşılanır. Anlaşma 
sağlanırsa asgari ücret tarifesi üzerinden, 
taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, eşit 
şekilde ödenir. Mazeretsiz olarak arabu-
luculuk görüşmelerinin  ilk toplantısına 
katılmayan taraf ise, tutanakta gösterilir 
ve dava sonunda tamamen veya kısmen 
haklı çıksa bile yargılama giderlerinin ta-
mamından sorumlu tutulur.  
Arabuluculuk yargısal sürece göre hızlı 
ve daha az maliyetlidir. Tarafların kont-
rolünde ilerler ve sonuçlanır. Her iki ta-
raf içinde iyi olan çözüm bulunmaya ça-
lışılır. Yapılan arabuluculuk görüşmeleri 
gizlilik esasına dayanır. Çözüm yolu ta-
raflara göre esnetilir, mahkeme kararları 
gibi katı değildir. İlişkileri korur, dostluk 
ve iyi niyet esasına göre sürdürülür ve 
sonuçlandırılır. 

Av. Ebru KILIÇ

İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarında 
Yeni Dönem

Arabulucu listesine 
http://www.adb.adalet.gov.tr/arabulucu/ 

adresinden ulaşılabilir.

Arabuluculuk, esas itibariyle, 
bir uyuşmazlığın taraflarının, 

uyuşmazlığı mahkemeye 
götürmek yerine bir 

arabulucu eşliğinde karşılıklı 
olarak müzakere ederek 

çözüme kavuşturmaya 
çalıştıkları bir süreçtir.

MTO Hukuk Danışmanı
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1931 yılı 
3 Ocak 1931 
Atatürk gece Ege Vapuruyla İstan-
bul’dan Mudanya’ya hareket etmiş. Ge-
ceyi gemide geçirmiştir(1) 

5 Ocak 1931 
Atatürk gece saat 23.00’de Mudanya’dan 
Derince’ ye gelmiş. Buradan trenle An-
kara’ya hareket etmiştir(2) 

8 Şubat 1931 
Atatürk saat 16.25’te Ege Vapuruyla İz-
mir’den Antalya’ya hareket etmiştir(3)
Atatürk, 26 Ocak 1931’ de İzmir’e git-
mek üzere Ankara’dan hareket ettiğini 
ve bu yolculuk sırasında Afyon, Uşak 
Şeker Fabrikası ve Alaşehir’i ziyaret-
ten sonra 27 Ocak 1931’ de Çiğli’ ye 
vardığını belirtmiştir. Geceyi Çiğli’ de 
geçirdiğini, ertesi günü İzmir’e gittiğini, 
İzmir’ de kaldığı süre içerisinde çeşitli 

etkinliklere katılıp, ziyaretlerde bulun-
duğunu anlatmıştır. İzmir’ den Nazilli, 
Denizli, Aydın ve Balıkesir’e gidip tekrar 
İzmir’e döndüğünü ifade etmiştir. İzmir’ 
den Marmaris’e, oradan Fethiye’ye, Fet-
hiye üzerinden de Antalya’ya geçtiğine 
değinen Atatürk, Taşucu, Silifke, Mer-
sin, Adana, Malatya, Dörtyol’dan tekrar 
Adana’ya dönmüştür. Adana’ daki zi-
yaret ve temaslarından sonra da Konya 
ve Afyon üzerinden Ankara’ya dönen 
Atatürk, defterine bu seyahatine ilişkin 
kısa kısa notlar kaydetmiştir. (4) Aşağı-
daki resimde Atatürk’ün not defterinin 
928-479-8-15 nolu sayfasında, 9 Şubat 
1931 Pazartesi tarihine kendi el yazısı ile 
“Marmaris-Fethiye yol” notunu yazmış 
olduğunu görmektesiniz. (5) Bu yolcu-
luk sırasında Ege vapuru, Marmaris kör-
fezine girmeksizin Antalya’ ya devam 
etmiştir.

Cumhuriyet Döneminde 
Atatürk’ün Marmaris Ziyaretleri

Atatürk, yaşamı boyunca Anadolu’da pek çok il ve ilçeleri ziyaret etmiştir. Atatürk, karayo-
luyla ulaşması o yıllarda mümkün olmayan Fethiye’ye ve Marmaris’e deniz yolu ile uğrayabil-
miştir. Her iki beldenin yöneticileriyle, Fırka sorumlularıyla ve halk ile geniş görüşmeler ve 
konuşmalar yapmıştır. 
Atatürk’ün  deniz seyahatleri detaylı olarak incelendiğinde, Marmaris’ten bir kez direkt geçti-
ği, iki kez de körfeze girerek Marmaris’i onurlandırdığı görülmektedir.  

Atatürk  Ege Vapurundan Fethiye Kıyılarını seyrederken. 
9 Şubat 1931
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1933 Yılı
25 Ocak 1933 günü Konya üzerinden 
Adana’ya geçmiş olan Gazi, 26 Ocak 
günü Gaziantep’e gelmiştir. Gaziantep’ 
deki incelemelerinden sonra 28 Ocak 
günü saat 14.30’da Adana’ya geri dön-
müştür.Saat 16.00 da Kâzım Paşa ve ileri 
gelenler tarafından Mersin’e uğurlan-
mıştır. Önce, Tarsus›a saat 18.50›de de 
Mersin›e gelmiştir. Burada Gülcemal 
Vapuru’na geçilmiş ve Gazi kendisini 
uğurlamak için gelen Adana, Tarsus, 
Mersin heyet ve mebuslarıyla vedalaş-
mıştır. Gülcemal Vapuru saat 17.30’da 
Antalya’ya vararak, demir atmıştır. O 
akşam şehirde kalan ve resmî ziyaretler-
de bulunan Gazi, 30 Ocak 1933 gecesi 
Gülcemal Vapuru ile yola çıkarak, Fet-
hiye ve Marmaris koylarına da uğrayıp, 
31 Ocak günü saat 14.00’de İzmir’e var-
dı(6). 
Marmaris körfezine demirleyen Gülce-
mal vapuru, belirsiz bir zamanda demir 
alarak İzmir’ hareket etmiştir.
1,2,3,4 Şubat 1933 günleri İzmir’de 
incelemelerde bulunan Gazi, 1 Şubat 
günü Bursa’da gericiler tarafından çıka-
rılan olaylar hakkında bilgi almaktaydı. 
Gazi’nin Bursa’ya gelişi Bursa’da çıkan 
olaylar nedeniyleydi. 1 Şubat 1933 günü 
Bursa’da bir takım gericiler, ezanın Türk-
çe okunması nedeniyle Ulu Cami’den 
çıkan halkı kışkırtmışlar, vilayet önünde 
nümayiş yapmışlardı. Olay sırasında ih-
mali görülen memurlar görevden alın-
mış, ezanın Arapça okunmasını isteyen 
üç hafız, bir elektrikçi, bir kuyumcu, bir 
kasap, bir köy imamı, bir mühürcü ve 
çilingir tutuklanmıştı. Bursa’da Rama-
zan’da uygulanmaya başlanan bu siste-
me karşı çıkan olayları Gazi yerinde öğ-
renmek istiyordu. Bu amaçla bu geziyi 
yapmış, 5 Şubat saat 09.00’da Bursa’ya 
vararak, akşama kadar köşkünde dinlen-
mişti. Bakanlar Kurulunca gönderilen 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ve Adliye 
Vekili Yusuf Kemal beyler
6 Şubat 1933 günü (Pazartesi) saat 13.30 
da Bilecik’ten Bursa’ya gelmişler ve doğ-
rudan doğruya Gazi’nin kaldığı konağa 
gitmişler ve kabul olunmuşlardı. Mustafa 

Kemal olay hakkında derin bilgiler edin-
dikten sonra, 6 Şubat gecesi Bursa’dan ay-
rılmadan önce Anadolu Ajansı’na olay ile 
ilgili şu beyanatı vermişti.

“Bursa’ya geldim. Hadise hakkında ala-
kadarlardan malumat aldım. Hadise 
haddizatında fazla ehemmiyeti haiz de-
ğildir. Herhalde cahil mürteciler Cum-
huriyet Adliyesinin pençesinden kur-
tulamayacaklardır. Hadiseye dikkatinizi 
bilhassa çevirmemizin sebebi, dinî siya-
set ve herhangi bir tahrike vesile etme-
ğe asla müsamaha etmeyeceğimizin bir 
daha anlaşılmasıdır. Meselenin mahiyeti 
esasen din değil, dildir. Kat’i olarak bi-
linmelidir ki Türk Milletinin milli dili ve 
milli benliği bütün hayatında hâkim ve 
esas kalacaktır”54. Gazi açık seçik dinin 
siyasete alet edilmesine hiçbir şekilde 
izin verilmeyeceğini bir kez daha açık-
lamıştır. Kaldı ki, burada konu edilen 
gerçekten de dini duygular değil sadece 
ezanın Türkçe okunması yani dil mese-
lesidir. Kuran ise gene Arapça okunmak-
tadır, ileriye dönük adım atabilmek için 
mistik düşünüşlerden kurtulmak şarttır. 
Dini inanışlar ise her zamanki gibi ser-
besttir. Halkın bu birkaç geri düşünceli 
kişiye inanmaması, Gazi’sine olan bağlı-
lık ve sağ duyusundan kaynaklanmıştır. 
Nitekim, 7 Şubat’tan itibaren ezan gene 
her yerde Türkçe okunmaya başlana-
caktır. 6 Şubat günü Mudanya’ya iki ba-
kanı ile hareket eden Gazi, gece saat 12 
00 de Gülcemal Vapuru ile İstanbul’a 
varmıştır.(7)
Atatürk’ün 1933 yılı 30 Ocak günü 
Marmaris’e ilk kez gelişi, karaya çıkma-
dan ve temsilci kabul etmeden belirsiz 
bir zamanda demir alarak İzmir’e hare-
ket etmesi ile sona ermiştir. Atatürk’ün 

ani bir kararla Marmaris’ten ayrılışına, 
Bursa’da gelişmekte olan olayların ne-
den olduğu değerlendirilmektedir. 

Gülcemal vapuru, Türkiye’nin ilk tran-
satlantiği olup, White Stars firması ta-
rafından 1874 yılında Belfast’ da Ger-
manic ismiyle denize indirilmiş, 1910 
yılında 15 bin altın karşılığında Osmanlı 
hükümetine ait olan Seyr-i Sefain İdare-
si›ne satılmıştır. 

1935 Yılı
Atatürk, 16 Şubat 1935 Ege vapuru ile 
İstanbul’dan Ege’ye doğru yolculuğa çık-
mıştır. 17 Şubat 1935 saat 16.30’da Ege 
vapurundan Zafer destroyerine geçerek 
ve Alanya yönünde hareket etmiştir. 
18 Şubat 1935 günü Atatürk’ün, Zafer 
destroyeri ile sabah saat 8.00’de Alan-
ya’ya gelmiş burada, karaya çıkıp kısa bir 
dinlenmeden sonra destroyere dönerek 
Antalya’ya hareket etmiştir. Atatürk, Za-
fer destroyeri ile saat 13.30’da Antalya’ya 
gelmiştir.  19 Şubat 1935 günü Antal-
ya’da saat 22.30’da Ege vapuruyla Taşu-
cu’ na hareket etmiştir.   20 Şubat 1935 
Taşucu’ na, Buradan Silifke’ye gitmiş ve 
tekrar Taşucu’na dönmüştür. 21 Şubat 
1935 tarihinde Atatürk, Ege vapuruyla 
Taşucu’ndan Mersin’e gelmiş, karaya 
çıkmaksızın saat 18.00’de Fethiye yö-
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nünde hareket etmiştir. 22 Şubat 1935 
20.35’de Fethiye’ye gelen Atatürk 23 Şu-
bat 1935 buradan hareketle Marmaris’e 
gitmiştir. 23 Şubat 1935 günü Marma-
ris’e gelen Atatürk 24 Şubat 1935 tari-
hinde Marmaris’ten hareketle İstanbul’a 
gitmiştir.
16 Şubat 1935  Atatürk’ ün, Ege vapuru 
ile İstanbul’dan Ege’ye doğru yolculuğa 
çıkması.(8) 
17 Şubat 1935  Atatürk’ ün, saat 16.30’da 
Ege vapurundan Zafer destroyerine ge-
çişi ve Alanya yönünde hareketi. 
18 Şubat 1935  Atatürk’ün, Zafer dest-
royeri ile sabah saat 8.00’de Alanya’ya 
gelişi, karaya çıkıp kısa bir dinlenmeden 
sonra destroyere dönerek Antalya’ya ha-
reketi. 
Atatürk’ün, Zafer destroyeri ile saat 
13.30’da Antalya’ya gelişi. 
19 Şubat 1935 Atatürk’ün, Antalya’da 
saat 22.30’da Ege vapuruyla Taşucu’na 
hareketi. 
20 Şubat 1935   Atatürk’ün, Ege vapu-
ruyla Taşucu’ na gelişi, buradan Silif-
ke’ye gidişi ve tekrar Taşucu’ na dönüşü. 
21 Şubat 1935  Atatürk’ün, Ege vapu-
ruyla Taşucu’ ndan Mersin’e gelişi, ka-
raya çıkmaksızın saat 18.00’de Fethiye 
yönünde hareketi. 
22 Şubat 1935  Atatürk’ün, Ege vapu-
ruyla saat 20.35’de Fethiye’ye gelişi. 
23 Şubat 1935 Atatürk’ün, Ege vapuru 
ile Marmaris’e gelişi.(9) 
24 Şubat 1935 Atatürk’ün, Ege vapuruy-
la Marmaris’ten İstanbul’a hareketi.(10) 
25 Şubat 1935 Atatürk’ün, Ege vapuru 
ile Çanakkale’den geçerek gece İstan-
bul’a gelişi ve Dolmabahçe’ye çıkışı.
Atatürk her iki gelişinde (diğer liman-
larda olduğu gibi ) karaya çıkmamış, 
Marmaris Kaymakam ve Belediye Baş-
kanı ile kentin ileri gelenleri tarafından 
ziyaret edilmiştir. Yine bu konudaki 
yanlış ve hatta gülünç söylentiler ara-
sından bilgi, zamanın Belediye Başkanı 
Hamdi Yüzak’ın oğlu Günak Yüzak’ ın 
anlattıklarıdır. Birinci elden alınan bu 
bilgiye göre, Kaymakam, Belediye Baş-
kanı ve CHP Başkanıyla ileri gelenler 
vapura çıkmış, bir salona alınmışlardır. 

Biraz sonra Atatürk gelmiş ve teker te-
ker ellerini sıkmış, kısaca görüşmüştür. 
Heyettekilerin saptamasına göre biraz 
keyifsiz ve sinirli görünen Atatürk, bu 
kısa görüşmeden sonra “ sizinle daha 
uzun süre beraber olmak isterdim ama 
şu anda buna imkan yok “ diyerek heye-
tin yanından ayrılmıştır. Bu ziyaretin 23 
Şubat 1935’ te Ege Vapurunda olduğu 
güçlü bir ihtimaldir çünkü ilk gelişle-
rinde Gülcemal Vapuru limana demir 
atmış ama kısa bir süre sonra hareket et-
miştir. 1935 ziyaretinde ise Ege Vapuru 
Marmaris’te bir gece kalmıştır.(11) 
Bu gezi sonrası Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, geminin anı defterine şunları 
yazmıştır. “ 930 senesinin nihayetlerinde 
Karadeniz ve 931 senesinin bidayetle-
rinde Marmara ve Ege denizi ve Akdeniz 
sahilleri tetkik seyehatlerimi Ege vapuru 
ile yaptım vapurun seyrüseferde ve her 
türlü hizmetlerde gösterdiği kabiliyetten 
dolayı Seyrisefain umum müdürü Sa-
dullah Beyi tebrik ve vapurun süvarisi, 
zabitan ve bütün efradını takdir ederim.”
    Atatürk’ün gemi anı defterine yazdığı 
bu yazıların ve fotoğrafını gördüğünüz 
orijinal sayfaları Türkiye Denizcilik İş-
letmeleri A.Ş Tarih ve Sanat merkezinde 
sergilenmektedir.
Atatürk’ ün Marmaris’e ilk gelişi 30 
Ocak 1933 tarihinde olduğundan, ilk 
kez 30 Ocak 2010 tarihinde Atatürk’ün 
Marmaris’e gelişinin 77. Yıldönümü 
kutlaması düzenlenmiştir. 

Fotoğraflar, Atatürk’ün 1935 yılının Şu-
bat ayında çıktığı Ege ve Akdeniz gezi-
sinde çekilmiştir.

KAYNAK: www.rehberim.net/forum/
ataturk-kosesi-490/32093
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Ebru OMURCALI
Marka & Konsept Danışmanı
A Milli Futbol Takımı Supervisor Chef
Araştırmacı & Yazar

A Milli Futbol Takımının tüm kamp beslenme programını yöneten Omurcalı, bu çalışması 
ile pek çok dünya ülkesinde birebir mutfak eğitimlerine devam etmektedir.

Sağlığın Kalbine Giden Yol 
Mutfaktan Geçer

 “Ne yersek oyuz” Hipokrat’ın 2500 yıl önce söylediği, geçerliliğini hiç kaybetmeye-
cek, beslenmenin özüne dair en önemli cümle bana göre...
Fiziksel, zihinsel ve duygusal refah düzeyinde olmamızın ilk adımı sağlıklı beslen-
memiz... Yüksek yaşam tempomuz, doğru ve sağlıklı beslenmeyi ihmal ettiğimizde 
pek çok metabolik hastalığa neden olabilmektedir.
Sağlığın yolu mutfaktan geçtiğine göre, gıdaların üretiminden, yetiştirilmesine, satın 
almaktan saklamaya, yıkamaktan pişirmeye kadar pek çok detay besin değerlerini 
korumak adına son derece önemlidir. 

•	 Mutfağımızın,	kullandığımız	araç	ve	ge-
recin temiz ve düzenli olması, sağlığımızı 
mutfakta korumanın ilk adımıdır. 

•	 Besin	 gruplarını	 satın	 alırken	 taze	ol-
masına dikkat etmeliyiz. 

•	 Sebze	 ve	 meyveleri	 yıkamadan	 buz-
dolabına koymalı, tüketeceğimiz za-
man yıkamalıyız. 

•	 Sebze	 ve	 meyveleri	 yıkarken	 nazik	
olmalı ve doğramadan, bütün olarak 
yıkamalıyız. 

•	 Sebzeleri	doğrarken	iri	parçalar	halin-
de olması da besin değerini korumak 
için önemlidir. 

•	 Özellikle	sebzeleri	uzun	süre	pişirmek	
pek çok vitamin ve mineralin kaybol-
masına neden olacağı için, “diri” kal-
masına özen göstermeliyiz. 

•	 Bakliyatlar	 ve	 tahılları	 suda	 bekletip,	
haşladıktan sonra sularını atmak yap-
tığımız en büyük yanlışlardandır. Haş-
lama suyu bakliyatın suya bıraktığı 
besinleri içermektedir. 

•	 Pişirme	 ayrıca	 bakliyatlarda	 bulunan	
nişastanın sindirimini kolaylaştırmak-
tadır. 

•	 Et,	tavuk	ve	balık	gibi	protein	gruplarını	
mümkün olduğunca kendi suyunda pi-
şirmek besin değerini koruyacaktır.

•	 Makarna	 pişirirken,	 haşlama	 süresini	
uzatmamak, makarnanın dişe doku-
nur kıvamda olmasını sağlamak gere-
kir. Pişme süresi uzadıkça vitamin ve 
mineral kayıpları olmakta ve şişman-
latma özelliği artmaktadır. 

•	 Mutfağımızda	 kimyasal	 tatlandırıcı,	
renklendirici ve kıvam arttırıcılar kul-
lanmamalıyız.

•	 Sebzeleri,	 balıkları,	 tavukları	 veya	 eti	
yüksek sıcaklıkta, geniş bir tavada so-
teleyin. Yanmayı önlemek için sürekli 
karıştırın.

•	 Sağlıklı	 beslenirken	 doğru	 yağları	
doğru miktarlarda kullanmak önem-
lidir. Fazla yağ tüketimi sağlımızı 
olumsuz etkilemektedir. Olası sağlık 
yararlarına rağmen, her tür yağ çok 

kalori içerir, bu nedenle kullandığınız 
yağ miktarını ölçün ve sulandırmak 
için daha büyük miktarda sirke veya 
narenciye ile karıştırın.

•	 Proteinli	 bir	 gıda	 tüketirken	 yanın-
da içeceğiniz narenciye suyu protein 
emilimini arttıracaktır. 

•	 Sebzeleri	 çiğ	 tüketmek	 vitamin	 ve	
mineral değerlerinin kaybolmaması 
için önemlidir. Çiğ tüketimde zorlan-
dığınızda sebzeleri limon, sirke veya 
baharatla nazikçe ovarak lezzetlendi-
rebilirsiniz.

•	 Sebze	 ve	 meyveleri	 blenderda	 karış-
tırarak içecek olarak tüketmek, tüm 
vitamin ve mineralleri günde bir kez 
almak için kolay bir yoldur. Meyve 
sıkma işleminin aksine, yapısındaki 
lifleri korumaktadır. 

•	 Sebze	ve	meyveleri	mevsiminde	tüketin.	
•	 Kış	 hazırlıkları	 yöntemlerini	 uygula-

yarak, mevsim dışında da gıdalarınızı 
tüketebilirsiniz. Saklama ve hazırlık 
aşamalarında sağlık ve hijyen kuralla-
rına uymayı unutmayın.

Mutfakta Sağlık için Püf Noktalar
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Pişirme yöntemleri de sağlı-
ğımız için oldukça önemlidir. 
Amacımız pişirilecek gıdanın 
cinsine göre pişirme şekli se-
çerek, gıdanın besin değerini 
mümkün olduğunca koru-
maktır. Mutfağımızda tüm 
pişirme yöntemlerini uygu-
layarak, gıdalardan en yüksek 
oranda faydalanmayı ilke ha-
line getirmek önemlidir.

Pişirme yöntemlerine kısaca 
bakacak olursak;

Kaynatma
Yüksek sıcaklıkta ve su içinde pişirme 
özellikle C vitamini içeren sebze ve 
meyvelerde kayıplara neden olur. Ancak 
bazı oksidanlar pişirildiğinde daha fazla 
yarar sağlarlar. Örneğin domates pişi-
rildiğinde likopen, havuç pişirildiğinde 
beta – karoten özelliği artmaktadır. 

Buharda Pişirme
Taze sebzelerden balığa kadar pek çok 
gıda buharda pişirilebilmektedir. Gıda 
suyla temas etmediği ve kendi suyun-
da piştiği için daha sağlıklı bir pişirme 
yöntemidir. Özellikle brokoli, karnaba-
har gibi sebzeler, buharda pişirildiğinde 
kanser hücrelerinin büyümesini 
engelleyen bileşikler oluşturmaktadır. 

Poşe 
Poşe, kaynama noktasına çok yakın sı-
caklıkta ısıtılan az miktardaki suya, gıda 
eklenmesi olarak tanımlanabilir. Na-
zik pişirilmesi gereken, yumurta, balık, 
meyve gibi seçenekler için kullanılabilir. 
Pişme süresi uzun olmayan gıdalar için 
tercih edilebilir ve pişirmenin sağlıklı 
yollarındandır. 

Izgara 
Grilling – ısısnın gıdaya alttan ulaşması
Broiling – ısının gıdaya üstten ulaşması
Lezzetten ödün vermemenin en etki-
li yöntemlerinin başında ızgara gelir. 
Izgara genel olarak, alttan ve üstten ısı 
kaynağına gıdanın yerleştirilmesi olarak 
tanımlanabilir. 
Gıdanın kısa sürede ve yüksek ısıya ma-
ruz bırakılarak gevrek olmasını sağlayan 
pişirme yöntemidir. Özellikle etlerde 
tercih edilmelidir. Sebze ve meyveler 
için besin kayıplarına neden olur. 
Izgarada pişen etler ve sebzeler sulu ve 
lezzetlidir. Ancak bazı araştırmalar, “dü-
zenli olarak tüketilen”, dışı kabuk bağ-
lamış ızgara etlerin pankreas kanseri ve 
meme kanseri riskini artırabileceğini 
ileri sürmektedir. Uzmanlar yüksek ısıda 
pişen ette, yağ ve protein arasında kim-
yasal bir reaksiyon oluştuğu için vücu-
dumuzda toksinler oluşturduğunu, bu 
yüzden diyabet, kalp – damar hastalık-
ları gibi hastalıklara zemin hazırladığını 
belirtmektedirler. 

Sotelemek
Bu yöntem tavaya biraz yağ eklenerek, 
yüksek ısıda gıdaları pişirmek anlamına 
gelir. Özellikle parçalara bölünmüş et, 
tavuk, balık, sebze ve tahıllar bu yön-
temle pişirilmektedir. Yüksek sıcaklıkta 
çabucak pişirilmesi, sebzelerin besin-
lerini kaynatmaya nazaran daha fazla 
muhafaza eder. Ayrıca kullanılacak yağ 
miktarını azaltır. 
Özellikle sebzeler sotelenirken çok pi-
şirmeden, diri kalmasını sağlamak bir 
miktar koruyucu olacaktır. Ayrıca zey-
tinyağı soteleme yapmak için iyi bir yağ 
seçimidir.

Kendi Suyunda Pişirmek
Yemeklere ilave su eklemeden kendi 
suyunda pişirmek hem lezzetli, hem de 
sağlıklı bir yöntemdir. Tabii yine ısıya 
maruz kalan gıdalarda vitamin ve mine-
ral kayıpları yaşanmaktadır. 

Kızartmalar
Tüm besin grupları için tercih edilme-
mesi gereken pişirme şeklidir. Lezzetli 
olmasının dışında sağlıkla ilgili dezava-
natjları vardır. 

Çiğ Beslenme – Raw Food
Taze sebze ve meyvelerle beslenme-
mizin önemini artık hepimiz biliyoruz.  
Günlük beslenmemizde “gökkuşağı” 
renklerini içeren besinleri çiğ olarak tü-
ketmek, kanserden, kalp – damar sağlı-
ğına kadar pek çok hastalığın oluşmasını 
önlemektedir. Çiğ tüketim daha çok 
bitki temelli olduğundan, daha fazla vi-
tamin, mineral ve lif içermektedir.

Herkese bol sağlıklı bir yaşam dilerim .
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Marmaris’te yaşamanın, Marmaris’te doymanın verdiği huzur ve cesaretle çıktık yola. Tüm 
çabamız Marmaris’i hak ettiği gibi yaşayabilmek için...“Gazan Gaynadı” Marmaris Yemekleri 
Kitabı da bu çabanın ürünü. Teşekkürlerin en büyüğü minnetle andığımız, canımızın parçası 
tariflerin mimari annelerimize...

“Gazan Gaynadı” 
Marmaris Yemeklerinden Tarifler

Ekşileme Et
1 kg. kemikli et (tercihan oğlak gerdanı)
5 su bardağı su 
4 çorba  kaşığı un 
3 çorba kaşığı tereyağı 
3 çorba kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı nohut - haşlanmış
5 diş sarımsak
1 adet limon suyu 
Tuz

Hazırlanışı
Oğlak etlerini iri parçalara bölün. Üzeri-
ne suyunu koyun ve 1 – 1,5 saat pişirin. 
Etleri süzerek tencereden alın ve una 
bulayın. Una bulanan etleri tereyağı ve 
zeytinyağı karışımında çevirerek kızar-
tın. Tavaya et suyu ve nohutları ekleyin. 
Kısık ateşte 15 dakika pişirin. Ezilmiş 
sarımsak ve limon suyunu karıştırın. Ka-
rışımı etlerle birleştirerek servis yapın.
Not: Marmaris mutfağında nohut 
pek çok yemeğin içine eklenmekte-
dir. Ekşileme et hazırlanırken nohut 
eklemek yerine yanında nohutlu pi-
lavla da servis edebilirsiniz.  Oğlak 
gerdanı bulamadığınızda incik kul-
lanarak hazırlayabilirsiniz.

Tarhana 
Çorbası
6 Kişilik
5 yemek kaşığı Marmaris tarhanası
5 su bardağı su
1 tatlı kaşığı domates salçası 
1 adet domates 
Yarım su bardağı kuru börülce - haşlanmış
1 adet kuru acı biber
2 diş sarımsak 
Tuz 

Hazırlanışı
Tencerenize su ve tarhanayı koyun. 
Orta ateşte karıştırarak 5 dakika pişirin. 
Salça ve rendelenmiş domatesi ekleyin. 
Kapağı kapalı olarak, kısık ateşte 1 saat 
pişirin. Dibinin tutmaması için ara sıra 
karıştırın. Kuru biber,  börülce, ezilmiş 
sarımsak ve tuzu ilave edin. Çorbanızı 
15 dakika daha pişirdikten sonra servis 
yapın.
Not: Geleneksel tarifinde, yanında 
turşu ve mısır ekmeği ile servis edil-
mektedir. 

ww
w.

m
to

.or
g.t

r
98

GÜ
N
LÜ
K

M
AR

M
AR

İS
 Y

EM
EK

LE
Rİ



Gıyam
Kıyam 
6 – 8 Kişilik
200 gr. tuzsuz yer fıstığı 
1 kg. susam 
1 kg. Marmaris çam balı 
1 çay bardağı tereyağı – yağlamak için

Yalıngada
4 Kişilik
Hamur
2 adet yumurta 
Yarım çay kaşığı karbonat 
2 su bardağı un 
Tuz
2 çorba kaşığı Marmaris çam balı 
2 – 3 çorba kaşığı yoğurt 
Kızartmak İçin
Yarım su bardağı zeytinyağı
Servis İçin
Marmaris çam balı
Peynir

Hazırlanışı
Hamur malzemelerini bir kasede ka-
rıştırın. Koyu boza kıvamında, akışkan 
bir hamur hazırlayın. Zeytinyağını kız-
dırın. Hamurdan kaşık yardımıyla yağa 
hamurları koyun. Çevirerek iki yüzünü 
de kızartın. Fazla yağını almak için pe-
çete üzerine çıkartın. Bal ve peynirle 
birlikte sıcak olarak servis yapın.
Not: 1945-55 yılları arasında do-
ğan büyüklerimiz yalıngadayı ka-
lın bir çöp şiş parçasına ya da üstü 
temizlenmiş hayıt dalına dizilmiş 
olarak çocukların eline verildiğini, 
kendilerinin de atıştırmalık olarak 
keyifle yediklerini anlatırlar. 
Hayıt, Akdeniz’e özgü bodur bir 
bitkidir. Temmuz – Ağustos ayla-
rında mor, beyaz ve pembe çiçek-
ler açar. Hayıt  yaklaşık 2000 yıldır 
bilinen ve kullanılan bir bitkidir.  
Avrupa’da ruhbanlar tarafından ka-
rabiber yerine kullanılmıştır. Ağrı 
kesici, bulantı giderici ve sakinleş-
tirici etkisi vardır. 2 tatlı kaşığı ha-
yıt tohumunu hafifçe ezin. Üzerine 
2 su bardağı su koyup demleyip 
günde 2 kez tüketebilirsiniz.
Özellikle keçiler severek yerler.

Kamera Arkasından Görüntüler

Hazırlanışı
Fıstıkları yanmaz tavada rengi hafifçe 
kahverengileşinceye kadar kavurun. Ka-
vurduğunuz fıstıkları tavadan alın. So-
ğuyuncaya kadar bekletin ve kabukları-
nı soyun. Bakır tabla ya da geniş tepsiyi 
iyice yağlayın. Ayrı bir bakır tencereye 
susamları koyun ve rengi bakır – sarıya 
dönünceye kadar karıştırarak kavurun. 
Susamların üzerine balı dökün ve bir-
likte kaynatın. Koyulaşmaya başlayınca 
fıstıkları ilave edin. Tüm malzemeyi bir-
birine yedirerek 2 – 3 dakika pişirin. Kı-
vamını ayarlamak için; kaşıkla bir damla 
alın. 2 karış yukarıdan yağlanmış tepsiye 
damlatın. Şekli bozulmuyor ve top gibi 
kalıyorsa ocağı kapatın. Gıyamı tepsiye 
boşaltın ve kaşık yardımıyla yüzeyini 
düzeltin. Sıcakken arzu ettiğiniz şekilde 
dilimleyin. 2 saat dinlendirdikten sonra 
servis yapın.

Not: Geleneksel tarifinde Marmaris 
çam balı kullanılmaktadır ancak farklı 
ballarla da hazırlanabilir. Özellikle kış 
aylarından tüketilen gıyamın enerji 
ve besin değeri yüksektir. Pişirmede 
odun ateşinin kullanıldığı dönemler-
de susam kor ateşinde 10 – 15 dakika 
kavrulmaktaydı. 
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Ekip Çalısması 101 

Her Liderin 

Bilmesi Gerekenler
John C. Maxwell 

“Ekip çalısması her basarının kal-
binde yatan tek gerçektir. Burada 
önemli olan, ekiplerin bir dege-
rinin olup olmaması degil, bu 
gerçegin farkına varıp, daha iyi ta-
kım oyuncuları olmaya çalısmaktır.”

O halde:

•	Uzun	ömürlü	bir	takımı	nasıl	kur-
manız gerektigini

•	 Takım	 elemanları	 üzerinde	 nasıl	
olumlu bir enerji yaratabileceginizi

•	 Takımın	 yaratıcılıgınızdan	 nasıl	
fayda saglayabileceginizi

•	 Takımı	 olumsuz	 biçimde	 etki-
leyen zayıf oyuncuları nasıl teshis 
edebileceginizi

•	Takımın	sizi	hayallerinize	ulastırıp	
ulastıramayacagına nasıl karar ver-
meniz gerektigini ögrenmek için bu 
kitabı okuyun.

HERKES KAZANAN TAKIMIN 
BİR TAKIMIN PARÇASI 

OLMAK İSTER İŞTE SİZE 
BUNUN FIRSATI

Jeffrey Gitomer’in 
Güven Hakkında 
Küçük Mavi Kitabı
Jeffrey Gitomer 

Güven tüm ilişkiler için temeldir. 
Bu Kitap şu konularda yardımcı 
olacak:
Doğruyu söylemede. Bu güven VE 
ilişkilerin en önde gelen unsurudur. 
Söylediğini yapmada. Bu güvenilir 
ve inanılır olmak için bir testtir. 
Düzenli bir şekilde iletişim kur-
mada. Bu sizin sorumluluk sahibi 
olduğunuzu, bundan da öte önem-
sediğinizi gösterir. Ürününüz ve 
verdiğiniz hizmeti ötesinde değer 
yaratmada. Başkalarının daha başa-
rılı olması için yaptıklarınızın karak-
terinizin bir göstergesidir. 
Zaman uymada. Zamana uymak 
karşısındaki kişinin zamanına say-
gı duyduğumuzu gösterir. Arkadaş 
canlısı olmada. Gülümseyen insan-
lar açık iletişime götüren geçişler-
dir. Samimi olmada. Bu yaptığınıza 
inanmak, yaptıkğınız işi sevmek ve 
başkalarını önemsemekten doğar. 
İçten teşekkürlerinizi göstermede 
ve dile getirmede. Hizmet etme 
fırsatı bulduğunuz için minnetkar 
olun. Tutarlı olmada. Güvenin bu 
unsurunun uzmanlaşması en zor 
olanı olduğunu düşünüyorum çün-
kü bu unsur diğer tüm unsurları bir 
araya getirmektedir.

Yaratıcı Düşünmenin 
27,5 Yöntemi
Yekta Özcan Özözer 

Beynimiz nöronlarını çevreden al-
dığı görsel-işitsel ve diğer uyarılar, 
eğitim ile şekillendirir. Daha sonra 
gelen, çoğu yeni uyarıları, çoğu za-
man farklı bile olsa verimlilik ilkesi 
nedeniyle oluşturulan bu mevcut 
nöron patikalarla algılama eğilimi 
gösteririz. Bu durum varsayımları 
sorgulayamamızı, yaratıcı-yenilikçi 
düşünememizi, gözümüzün önün-
deki fırsatları kaçırmamızı da bera-
berinde getirir.
Bugüne dek yurtiçinde ve yurtdı-
şında yüzlerce firmaya Yaratıcı Dü-
şünme ve Yenilikçilik (İnovasyon) 
eğitimleri vermiş, çok sayıda yeni-
likçi projede yer almış olan Yekta 
Özcan Özözer,  Yaratıcı Düşünme-
nin 27,5 Yöntemi’nde, varsayımla-
rı nasıl sorgulayabileceğimizi, bir 
bölümünü kendisinin geliştirdiği 
27,5 farklı yöntemle mevcut kalıp-
ları nasıl kırabileceğimizi, yaratıcı 
fikirleri etkili bir şekilde nasıl geliş-
tirebileceğimizi, somut ama zevkli 
ve eğlenceli bir uslupla aktarıyor. 
27,5 rakamı ile bile tam rakam var-
sayımının sorgulandığı elinizdeki 
kitapta bu farklı yöntemleri iş yaşa-
mınızda, sosyal yaşamınızda ve ço-
cuklarınızı eğitirken, pratiğe yönelik 
şekilde öğrenebileceksiniz.
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Marmaris Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 
yapılan tescil ve belge işlemleri için gün-
lük tutulan kayıtlar esas alınarak yapılan 
2017 yılına ait istatistik çalışması sonu-
cunda elde edilen veriler belge ve tescil 
sayıları, açılış ve kapanış sayıları, açılış-
ların ve kapanışların meslek gruplarına 
göre dağılımı, ticaret sicili harcı tahsilât 
tutarları ve 2016 ile 2017 yılları karşılaş-
tırması başlıkları altında ele alınmıştır. 

A- 2017 YILI BELGE VE TESCİL 
SAYILARI:
2017 yılında Müdürlüğümüze tescil ve 
belge talebiyle başvuruda bulunan ve iş-
lemine ait kanuni harç tutarını Odamız 
veznesinden ödeyerek, ödeme makbu-
zunun aslını tarafımıza teslim eden ve 
tescil işlemi için gerekli belgeleri tam, 
eksiksiz ve düzgün olan üyelerimizin 
gerçekleştirmiş olduğu belge ve tescil 
işlemlerine ait veriler şöyle gerçekleş-
miştir:
1- Tescil ve Belge Sayıları: 2017 yılı 
içerisinde Müdürlüğümüzde 119 adet 
adres değişikliği, 49 adet sermaye artı-
şı, 159 adet hisse devri, 27 adet madde 
tadili, 49 adet unvan değişikliği, 23 adet 
tasfiyeye giriş, 733 adet imza tescili-ter-
kini, 98 adet olağan genel kurul ve 11 
adet olağanüstü genel kurul tescil işle-
mi gerçekleştirilmiştir.30 adet sigorta 

acenteliği tescili yaptırmıştır. 2017 yılın-
da Müdürlüğümüze gelen evrak sayısı 
4089 adet olarak gerçekleşmiş ve Mü-
dürlüğümüzden 4450 adet resmi evrak 
çıkmış olup, bunun 460 adedi yetki bel-
gesi, 1760 adedi sicil tasdiknamesi, 23 
adedi iflas konkordato belgesi, 27 adedi 
111.madde belgesi, 21 adedi 120.mad-
de belgesi olarak ve 2159 adedi ise resmi 
yazıdan oluşmaktadır.

B- 2017 YILI AÇILIŞ VE KAPANIŞ 
SAYILARI:
Sorumluluk alanı Marmaris İlçesi sınır-
ları olan Müdürlüğümüze 2016 yılında 
yeni kayıt olmak ve kayıt sildirmek için 
talepte bulunan işletmelere ilişkin veri-
ler şöyle gerçekleşmiştir.
1- Kuruluşlar: 109 adet limited şirket, 
13 adet anonim şirket, 189 adet şahıs iş-
letmesi yeni kuruluşu gerçekleştirilmiş-
tir.2017 yılında 17 adet firma merkez 
nakli yaparak Müdürlüğümüze kayıt 
olmuş, merkezi Müdürlüğümüzde olan 
19 adet firma ile merkezi Müdürlüğü-
müz dışında olan 38 adet firma şube 
açılışı yapmışlardır. 89 adet şahıs işlet-
mesinin 17 adedi tekne/yat işletmesi 
olduğundan oda kaydını Deniz Ticaret 
Odası’ na, 1 adedi eczane işletmesi oldu-
ğundan oda kaydını Eczacılar Odası’na, 
kalan 71 adet şahıs işletmesi ise Oda-

mıza kaydını yaptırmıştır. Merkez nakli 
ile gelen 17 adet firmanın 11’ i limited 
şirket, 4 tanesi anonim şirket ve 2 tanesi 
de şahıs işletmesi olup, toplamda açılan 
57 adet şubenin 25 adedi anonim şirket 
şubesi, 27 adedi limited şirket şubesi ve 
5 adedi ise şahıs işletmesi şubesi olarak 
tescil edilmiştir. Buna göre Müdürlü-
ğümüzde gerçekleştirilen toplam yeni 
kayıt sayısı 286 olmuştur.
2- Kapanışlar: 2017 yılında 149 adet 
şahıs işletmesi kapanmış olup, bunların 
78 adedi Marmaris Vergi Dairesi’ nden 
mükellefiyet kaydını sildirmiş ancak 
Müdürlüğümüzden ticaret sicili kaydını 
sildirmemiş şahıs işletmelerinin vergi 
dairesinden öğrenilmek suretiyle kay-
dının silinmesi işlemidir. Şube olarak 
tescil edilmiş işletmelerin ise 52 adedi 
kapatılmıştır. 24 işletme tasfiye sürecini 
tamamlayarak veya feshedilerek, 22 iş-
letme ise merkezini başka bir sicil mü-
dürlüğüne taşıyarak ticaret sicilinden 
terkin edilmiştir. Böylelikle toplam ka-
panış sayısı 247 olarak gerçekleşmiştir.

C- MESLEK GRUPLARINA GÖRE 
AÇILIŞ VE KAPANIŞLARIN DAĞI-
LIMI:
Burada belirtilmesi gereken önemli 
husus, Müdürlüğümüze kayıt yaptıran 
veya Müdürlüğümüzden kaydını sildi-

Deniz TETİK

Fırat Kaynak ÜNLÜ

Marmaris Ticaret Sicili Müdür Yrd.

Marmaris Ticaret Sicili Müdürü

T.C. Marmaris Ticaret Sicili Müdürlüğü 

2017 Yılı Faaliyet Raporu
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ren, Deniz Ticaret Odası’ na bağlı işlet-
melerin 12.meslek, Eczacılar Odası’ na 
bağlı işletmelerin 11.meslek grubunda 
olduğudur. Bu sebeple Odamız ile Mü-
dürlüğümüzün bu meslek gruplarında-
ki verilerinde farklılık oluşmaktadır. 

1- 2017 Yılında Yeni Kayıtların Mes-
lek Gruplarına Göre Dağılım:

Odamız verilerine göre 2017 yılı yeni 
kayıt sayısı 268 adet, ticaret sicili verileri-
ne göre ise 2017 yılı yeni kayıt sayısı 286 
adet olup, bunun 18 adedi Müdürlüğü-
müzden ticaret sicili kaydı alarak Deniz 
Ticaret Odası’ na ve Eczacılar Odası’ na 
yapılan kayıtlardır.

2017 YENİ KAYITLAR 
MESLEK GRUBU
1.MESLEK GRUBU 12
2.MESLEK GRUBU 34
3.MESLEK GRUBU 8
4.MESLEK GRUBU 31
5.MESLEK GRUBU 21
6.MESLEK GRUBU 19
7.MESLEK GRUBU 9
8.MESLEK GRUBU 19
9.MESLEK GRUBU 24
10.MESLEK GRUBU 35
11.MESLEK GRUBU 19
12.MESLEK GRUBU 27
13.MESLEK GRUBU 28

TOPLAM 286

2017 KAPANIŞLAR
MESLEK GRUBU
1.MESLEK GRUBU 7
2.MESLEK GRUBU 11
3.MESLEK GRUBU 10
4.MESLEK GRUBU 31
5.MESLEK GRUBU 21
6.MESLEK GRUBU 14
7.MESLEK GRUBU 12
8.MESLEK GRUBU 28
9.MESLEK GRUBU 34
10.MESLEK GRUBU 22
11.MESLEK GRUBU 20
12.MESLEK GRUBU 22
13.MESLEK GRUBU 15

TOPLAM 247

Yeni kayıt tablosuna göre en çok yeni ka-
yıt 35 adet yeni kayıtla emlak, bilişim, si-
gorta, iletişim vb. işletmelerin bulunduğu 
10.meslek grubuna yapılmıştır. 2.sırada 
34 adet yeni kayıtla inşaat işletmelerinin 
bulunduğu 2.meslek grubu, 3.sırada ise 31 
adet yeni kayıtla toptan-perakende, market 
vb. işletmelerin bulunduğu 4. meslek gru-
bu bulunmaktadır.
2- 2017 Yılı Kapanışların Meslek 
Gruplarına Göre Dağılımı:
Yukarıda bulunan terkinler tablosu in-
celendiğinde en çok kapanışın 34 adet 
kapanışla cafe-bar ve restoran işletmele-
rinin yoğunlukta olduğu 9.meslek gru-
bunda olduğu görülmektedir. Ardından 
31 adet kapanışla market vb. işletmele-
rinin bulunduğu 4.meslek ve 28 adet 
kapanışla konaklama işletmelerinin bu-
lunduğu 8. meslek grubu gelmektedir.

D- 2017 YILI TİCARET SİCİLİN-
DEN GELİRLER:
Ticaret sicili belge ve tescil işlemleri için 
2017 yılında Odamız veznesine top-
lam 608.102,75.TL ticaret sicili harcı 
ödenmiş olup, 6102 Sayılı Türk Tica-
ret Kanunu’ nun 1532.maddesi gereği 
bunun %25’lik kısmı Odamıza gelir 
olarak aktarılmıştır. (2017 yılında tica-
ret sicili harçları üzerinden Odamıza 
152.025,70.TL gelir kazandırılmıştır.) 
Yine 2017 yılında ticaret sicili işlemleri 
üzerinden Odamıza 321.530.TL hizmet 
geliri sağlanmıştır.

E- 2016 – 2017 KARŞILAŞTIRMA-
LI İNCELEME:
2016 ve 2017 yılları arasındaki karşı-
laştırma ticaret sicili harcı tahsilâtları 
ve yeni kayıtlar ve terkinler açısından 
karşılaştırma olarak iki başlık altında ele 
alınacaktır.
1- Ticaret Sicilinden Gelirler Açısın-
dan:
2016 yılında toplam 663.779,80.TL 
olan tahsilâtlar, 2017 yılında ise %8,39 
azalarak toplam 608.102,75.TL olarak 
gerçekleşmiştir. 2016 yılında 378.175.

TL olan ticaret sicili işlemleri üzerinden 
hizmet gelirleri 2017 yılında %1,05 ora-
nında artarak 382.150.TL olmuştur. 
2- Ticaret Siciline Yeni Kayıtlar ve 
Ticaret Sicilinden Terkinler Açısın-
dan:
2016 yılında 248 olan ticaret siciline 
yeni kayıt sayısı 2017 yılında yaklaşık 
%15,32 oranında artış göstererek 286 
olarak gerçekleşmiştir. Ticaret sicilin-
den terkinler açısından bakıldığında 
ise 2016 yılında 245 adet olan ticaret 
sicilinden terkin sayısı, 2017 yılında ise 
yaklaşık %0,82 oranında artış göstererek 
247 adet olarak gerçekleşmiştir. 

2016 VE 2017 YILLARI YENİ KAYITLAR 
AÇISINDAN YILLIK KARŞILAŞTIRMA
MESLEK GRUBU 2016 2017
1.MESLEK GRUBU 7 12
2.MESLEK GRUBU 29 34
3.MESLEK GRUBU 17 8
4.MESLEK GRUBU 31 31
5.MESLEK GRUBU 21 21
6.MESLEK GRUBU 25 19
7.MESLEK GRUBU 6 9
8.MESLEK GRUBU 20 19
9.MESLEK GRUBU 23 24
10.MESLEK GRUBU 22 35
11.MESLEK GRUBU 24 19
12.MESLEK GRUBU 16 27
13.MESLEK GRUBU 7 28
TOPLAM 248 286

2016 VE 2017 YILLARI TERKİNLER 
AÇISINDAN YILLIK KARŞILAŞTIRMA
MESLEK GRUBU 2016 2017
1.MESLEK GRUBU 7 7
2.MESLEK GRUBU 22 11
3.MESLEK GRUBU 12 10
4.MESLEK GRUBU 39 31
5.MESLEK GRUBU 25 21
6.MESLEK GRUBU 16 14
7.MESLEK GRUBU 7 12
8.MESLEK GRUBU 37 28
9.MESLEK GRUBU 32 34
10.MESLEK GRUBU 19 22
11.MESLEK GRUBU 19 20
12.MESLEK GRUBU 4 22
13.MESLEK GRUBU 6 15
TOPLAM 245 247
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1-KAYIT ÜCRETİ

( 31.01.2017 TARİH VE 29965 SAYILI R.G.)

DERECE SERMAYE KAYIT ÜCRETİ
1. DERECE 100.000._TL ve Üzeri 290._TL
2.DERECE 50.000._TL / 100.000._TL’nin Altı 285._TL
3.DERECE 25.000._TL / 50.000._TL’nin Altı 280._TL
4.DERECE 5.000 TL._ / 25.000._TL’nin Altı 275._TL
5.DERECE 5.000._TL’nin Altı 270._TL

2-YILLIK AİDATLAR

DERECE SERMAYE YILLIK AİDAT
1. DERECE 100.000._TL ve Üzeri 570._TL
2.DERECE 50.000._TL / 100.000._TL’nin Altı 550._TL
3.DERECE 25.000._TL / 50.000._TL’nin Altı 530._TL
4.DERECE 5.000 TL._ / 25.000._TL’nin Altı 510._TL
5.DERECE 5.000._TL’nin Altı 490._TL

Munzam Aidat tavan sınırı  10.400 -TL. olarak belirlenmiştir. 

Marmaris Ticaret Odası 
2018  Yılı Kayıt ve Aidat Tarifesi

ONLINE BORÇ ÖDEME SİSTEMİ

Odamız, sürekli değişen ve 
gelişen teknolojiyle ortaya çıkan 

gereksinimleri takip ederek, uzman 
personeli ile bu değişimleri en etkin 
şekilde hizmetlerine yansıtmaktadır.

www.mto.org.tr
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2016-2017 Yılı Verilen Belge Adetleri

Marmaris Ticaret Odası 2016-2017 Yılı 
Kuruluş-Terkin-Tescil İşlemleri

2016 Yılı 2017 Yılı
Faaliyet Belgesi 2044 2045
Sicil Kayıt Sureti 1174 1343
İhale Durum Belgesi 16 4
Ortaklık Teyid Belgesi 42 104
Meslekten Men Edilmediğine Dair 21 17
Yerli İstekli Belgesi 1 1
Document II 17 20
Registry Document 5 8
Müteahhitlik Tescil Belgesi 0 4
İptal Belge 0 0
Toplam Adet 3320 3546

2016 Yılı 2017 Yılı
Kuruluşlar 237 268
Terkinler 163 152
Askıdan İndirilen Üye 305 151
Diğer Tadil ve Tesciller 1368 1303

E-İmza ve Kayıtlı Elektronik İmza

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na 
göre E-İmza; “Başka bir elektronik veriye 
eklenen veya başka bir elektronik veriyle 
mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik 
doğrulama amacıyla kullanılan elektronik 
veriyi ifade eder.”
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Ekip Ruhu ve Takım Olmak
Takım olabilmek sadece bir araya toplanıp bir şeyler yapmak değildir. Takım olmak 
tek bir amaç uğrunda canla başla mücadele etmektir. Başarılı olmuş birçok takıma 
bakıldığında bu insanların canla başla tek bir amaç uğrunda mücadele ettikleri ve 
kimsenin bu toplulukta bireysel çıkarlar uğruna mücadele etmediği görülmektedir. 
Takım olmak bir kişinin tüm takım uğruna, tüm takımın da bir kişi uğruna çalışması 
demektir. Ekip halinde çalışarak zorluklarla bu şekilde mücadele etmek gerektiğini 
unutmamak gerekir.

Takım olmak bir kişinin 
tüm takım uğruna, tüm 

takımın da bir kişi uğruna 
çalışması demektir. 

Birlik ve beraberlik,
ölümden başka her şeyi yener.
Atatürk
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Takım ruhu, insanların egolarını ikinci plana atıp takımın başarısı için mücadele etmesiyle elde edilir. Takım 
üyelerinin, aynı zamanda hem birey olmaları hem de takımlarıyla tek vücut olmaları gerekir. Takım olmak 
demek, aynı değerleri paylaşıp ortak bir hedefe kilitlenmek demektir. 

Temel Aksoy

Takım arkadaşlarınıza sizin için neler yapabileceklerini sormak yerine, onlar için neler yapabileceğinizi sorun.
Magic Johnson

Şurası açıktır ki, işletmelerin kurucularının ömrüne bağlı olmaksızın yaşamaları ancak müesseseleşmek ile 
mümkündür. Sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerde gördüğümüz bütün büyük kuruluşlar, şahıslar yerine sistem 
ve organizasyonla uzun sürelerde ayakta kalmışlardır. 

Vehbi Koç

İyi bir takım sadece iyi oyuncularla değil, onları birbirine bağlayan görünmez bağlarla oluşur. Bir takımda 
bu kimyayı yakalamak için, oyuncuları heyecanlandıran bir amaç birliğine ihtiyaç vardır. Bu amaç birliğini 
yakalamış, uyumla hareket eden takımlar, bütün imkansızlıklara rağmen başarırlar.. 

Temel Aksoy
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