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01 -  03 Ocak 2017 tarihinde Muğla Ticaret İl Müdürlüğü'ne Perakende Ticaretin 

Düzenlenmesiyle İlgili kanun gereğince Milas'taki markalı ürünlerin listesi gönderildi. 

Sonuç:  

 MİTSO'nun girişimleriyle Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'da yapılan 

değişiklikle zincir mağazalarla büyük mağazaların raflarının yüzde 1'ine yerel markalı ürünlerin 

koyulması yasal zorunluluk haline getirilmişti. MİTSO, uygulamanın takibi amacıyla hazırlamış 

olduğu listeyi gereği yapılmak üzere Muğla Ticaret İl Müdürlüğüne götürüp teslim etti. Böylece 

Muğla'da uygulama fiilen başlatılmış oldu ve raflarda yerel markalı ürünler yer almaya başladı. 

 

02 - 06 Ocak 2017 - Sümer Holding'den gelen istek üzerine, Milas halılarının coğrafi işaret 

tescilinin devri için yeni çıkan Sınai Mülkiyet Kanunu (157 sayfa) incelenerek başvuru yazısı 

hazırlanıp gönderildi. 

Sonuç: 

 Milas halılarının coğrafi işaret haklarının Sümer Holding'ten devralınması için önemli bir 

adım atılmış oldu.  

 

03 -  06 Ocak 2017 tarihinde MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan gelen istek 

üzerine (1 saat içinde) Milas yöresindeki kültür balığı üreticilerinin sorunları hakkında bir 

rapor hazırlanarak kendisine gönderildi.  

Sonuç : 

 MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan'a gönderiler Milas yöresindeki kültür balığı 

üreticilerinin sorunlarını yansıtan rapor Erdoğan tarafından soru önergesi yapılarak Meclis gündemine 

taşındı. 

04-  07 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da TOBB'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye 

Ekonomi Şurası" düzenlendi. Şuraya MİTSO da katıldı. Şuraya gelen Cumhurbaşkanı 

R.T.Erdoğan işverenlerden işyerlerine kişiyi işe almalarını istedi ve böylece 1.5 milyon kişilik bir 

istihdam yaratılacağını söyledi. 

Sonuç : 



 Ankara'da yapılan Türkiye Ekonomi Şurası'nda yapılan çağrı, MİTSO üyelerine duyuruldu. 

Üyelerden işçi alımıyla ilgili bilgi dönüşü olmadı. 

 

05- 22 Şubat 2017 tarihinde MİTSO'da girişimcilik eğitimleri başladı. Kurslara 80 kişi 

başvuruda bulundu. 30 + 30 şeklinde iki sınıf oluşturuldu. Eğitimler 22 / 25 Şubat ve 27 Şubat / 

03 Mart tarihleri arasında yapıldı. Eğitimler, KOSGEB'in eğitmenlerinden Psikolog Besim 

Ogelman tarafından verildi. 

Sonuç : 

 MİTSO'nun düzenlemiş olduğu eğitimde 60 genç girişimci iş yaşamı konusunda 

bilgilendirildiler ve kursu başarıyla tamamladılar. 

 

06-  MİTSO, Ankara'da düzenlenen Travel Expo Ankara Turizm Fuarı'na katıldı. 

MİTSO'nun fuarda açtığı stantta Milas'ın tarihi ve doğal zenginlikleri tanıtıldı.  

Sonuç : 

 Ankara'da Milas'ın tanıtımı yapıldı. MİTSO standını ziyaret eden pek çok konuk Milas 

hakkında bilgi aldılar ve Bodrum'a geldiklerinde mutlaka Milas'a da geleceklerini söylediler. 

 

07 - Muğla'yı ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya Ankara'ya dönüş için 

geldiği Milas Bodrum Havalimanı'nda MİTSO'nun hazırlamış olduğu turizm raporu verildi. 

Raporu Bakan'a, Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer'in Ankara'da, Turizm Fuarı'nda olması 

nedeniyle Meclis Başkanı Mustafa Yüksel verdi. 

Sonuç :  

 Milas ve yöresinin kültür turizmi ile ilgili beklentilerini içeren rapor en yetkili makama elden 

verildi. 

 

08 -  26 Nisan 2017 tarihinde MİTSO, İzmir'de düzenlenen 7. Olivtech Zeytin, zeytinyağı ve 

Teknolojileri Fuarı'na katıldı. MİTSO, fuara iki otobüsle üyelerini götürdü. 

Sonuç : 

 MİTSO fuarda Milas'ın zeytin ve zeytinyağını tanıtırken zeytinyağı üreticisi üyelerinin de 

fuarda sergilenmekte olan yeni teknoloji ürünü makineleri, depolama tanklarını ve diğer ürünleri görüp 

tanımalarını sağladı. 17 Mayıs'ta MİTSO'da düzenlenen bir toplantıyla, fuarda MİTSO standında 

Milas'ın zeytin ve zeytinyağı ürünlerini sergileyenlere törenle plaket verildi ve teşekkür edildi. Fuara 

katılanların gelecek yıllardaki fuarlarda da yer almaları için çağrı yapıldı. 

 



09 -  18 Ağustos 2017 tarihinde 86. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılındı. Fuarda stant 

açılarak Milas ürünleri ile tarihi ve doğal güzellikleri, tanıtıldı. 

Sonuç: 

 Milas'ın ve ürünlerinin tanıtımı yapıldı. Oda üyeleri fuara ücretsiz otobüslerle götürüldü ve 

üyeler arasında tanışma ve kaynaşma sağlandı. 

 

10 -  MİTSO tarafından en çok istihdam yaratan, en çok vergi ödeyen, en çok yatırım yapan 

başarılı işadamlarının ödüllendirildiği "Milas Ekonomisinin Öncüleri" ödül töreni düzenlendi. 

Törene Muğla Valisi Esengül Civelek ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldılar. 

Sonuç :  

 Üyelerimiz yatırım, istihdam ve vergi ödeme konularında teşvik edildi. 

 

11 -  MİTSO'nun ev sahipliğinde KOSGEB - KOBİ Uzmanı Gültekin Bozkurt tarafından 

"Gelişim Destek Programı" konusunda bir toplantı yapılarak destekler konusunda üyeler 

bilgilendirildi. 

Sonuç : 

 KOBİ'lere destek konusunda MİTSO üyelerinin bilgilenmesi sağlandı. 

 

12 - MİTSO Yönetimi 12 Ekim 2017 tarihinde Pomelon AVM'deki işyerlerini ziyaret ederek 

üyelerinin sorunlarını, beklentilerini ve dileklerini not etti. 

Sonuç : 

 Ziyaret sırasında AVM çalışanlarının dile getirdikleri ulaşım sorunu ile ilgi olarak Şoförler ve 

Otomobilciler Odası ile iletişime geçilerek sorun çözüldü. 

 

13 -  MİTSO Yönetimi, 18 Ekim 2017 tarihinde Ören'deki üyelerini ziyaret ederek 

sorunlarını, dilek ve beklentilerini dinledi.  

Sonuç : 

 MİTSO ile Ören'deki üyeleri arasında daha yakın iletişim kurulmuş oldu. 

 

14 - MİTSO Yönetimi 2 Kasım 2017 tarihinde Selimiye ve Bafa'daki üyelerini ziyaret ederek 

sorunlarını dinledi, beklenti ve önerilerini not etti. 

Sonuç : 

 MİTSO ile Selimiye ve Bafa'daki üyeleri arasında daha yakın iletişim kurulmuş oldu. 



15 - MİTSO'da 6 Kasım 2017 tarihinde "Milas Zeytinyağı ve Coğrafi İşaret" konulu bir 

çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, Milas'taki markalı zeytinyağı üreticileri davet edildi. 

Sonuç : 

 Milas'taki markalı zeytinyağı üreticilerinin coğrafi işaretli zeytinyağı üretmeleri için yapmaları 

gerekenlerle coğrafi işaret almış olanların bundan sonra uymaları gereken kurallar açıklandı. 

Zeytinyağı üreticilerinin coğrafi işaret konusunda sorumlulukları anlatıldı. 

 

16 -  25 / 26 Kasım 2017 tarihinde Milas 4. Zeytin Hasat Şenliği yapıldı. Şenlik Kaymakamlık, 

Belediye Başkanlığı, MİTSO ve diğer Odaların işbirliğinde düzenlendi. 

Sonuç : 

 Milas zeytin ve zeytinyağının tanıtımı yapıldı. Üreticilerin daha kaliteli zeytin ve zeytinyağı 

üretmeleri için bilinçlenme sağlandı. Şenlik nedeniyle komşu ilçelerden Milas'a gelenler zeytin ve 

zeytinyağı satın alarak ilçe ekonomisine katkıda bulundular. 

 

17-  MİTSO'da bal üreticilerinin sorunlarıyla ilgili toplantı yapıldı, sorunlar ve beklentiler 

belirlendi. 

Sonuç : 

 Milaslı balcıların özellikle orman alanlarında balcılar için kovan koyulacak yerlerin 

düzenlenmesi, orman içlerinde kovan koyulacak alanlara ulaşım yollarının iyileştirilmesi gibi dilekleri 

Muğla Valiliğine iletildi. 

 

 

 

 

 


