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Değerli Üyelerimiz,
Bodrum Ticaret Odamız 40. Yılında
yeni hizmet binası ile sizinle buluşmanın mutluluğu ve heyecanı içinde.
2015 yılından bu yana süren yeni
hizmet binamız faaliyetlerimiz sonucunda 18 Eylül 2017’den itibaren tüm
birimlerimizle hizmete başladık.
24 Eylül 2017’de gerçekleşen Yeni
Hizmet Binamız açılışına teşrif eden
Sayın Valimiz Esengül Civelek’e,
TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Yönetim Kurulu
Üyelerine, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur
Harmandar’a, Kaymakamımız Sayın
Bekir Yılmaz’a, Belediye Başkanımız
Sayın Mehmet Kocadon’a, Bodrum
Belediyesi Meclis Üyelerine, Muğla Odaları ve Borsası Başkanlarına, Genel Sekreterlerine Muğla ve
Bodrum Kurum Yöneticilerine, Sivil
toplum kuruluşları değerli yöneticilerine, Basınımızın güzide temsilcilerine, değerli üyelerimize ve Bodrum halkına şükranlarımızı sunarım.
Açılışa gösterilen ilgi bize iyi bir iş
yaptığımızı bir kez daha gösterdi.
2005 yılında göreve başladığımız ilk
dönemde Bodrum’un sadece ekonomik hayatına değil tüm sektörle-

re hitap edebilecek faaliyetlerimizi
hayata geçirdik.
Bodrum Ticaret Odası Yeni Hizmet
Binamız taşındığımız 4. Hizmet noktamız. Her bir değişim Bodrum’un ne
kadar hızlı geliştiğini bize gösteriyor.
Geleceğin Bodrum Ticaret Odası
olmak için yürüdüğümüz bu yolda,
geriye dönüp baktığımızda Bodrum
Ticaret Odası 1 personeli ve 25 üyesi ile kurulmuşken, bugün 27 personeli 6.000 üyesi ile tarım ve balıkçılık kasabasından, ülkemizin turizm
ve yaşam merkezi haline gelmiştir.
Akreditasyon denetimlerinde en
yüksek puanı alan Oda olarak tescillenen Odamız, her zaman daha ileri
hedefiyle, kendini sürekli yenileyerek üyelerimize yeni binasında da
en kaliteli hizmeti vermeye devam
edecektir.
Bodrum 2017 yılını tamamlamaya
hazırlanırken, 2016 yılına göre daha
fazla yabancı ziyaretçiye ulaştık.
2018 yılı ise umuyoruz hepimiz açısından daha iyi bir yıl olacaktır.
Değerli üyelerimizin açılışımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerimizi sunarım. Daha bir çok faaliyetimizde bir araya gelmek dileğiyle…
En derin sevgi ve saygılarımla,

Mahmut S. KOCADON
Yönetim Kurulu Başkanı
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Meclis Başkanından

Genel Sekreter

İlhan ERSAN

Prof. Dr. Fuat ÖNDER

Değerli Üyelerimiz,

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Bodrumlular,

24 Eylül 2017’de Bodrum ticari hayatı ve Bodrum halkı adına gurur verici
bir gün yaşandı. Hep birlikte Bodrumumuza yakışır yeni ticaret odası
hizmet binamızın açılışını yaptık.
İzninizle sizlerle burada yakın zamanda yaşadığımız bir olayı paylaşmak
istiyorum:
Tarih: 24 Şubat 2017
Yer: Ankara TOBB Merkez Binası
TOBB akreditasyon ödül töreninde
Bodrum Ticaret Odası olarak yerimizi aldık. Sıra ödül alanların açıklanmasına geldiğinde BODTO tüm
Odalar içinde en yüksek puanla “A”
kategorisinde akredite edildiğinde
ve biz Sayın Bakanımız ve TOBB Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu’nun elinden
plaketimizi aldığımızda yaşadığımız
gururu ama bunun yanı sıra salondaki yüzlerce Oda ve Borsa Başkanının
yüzlerdeki hayret ifadesini unutamam. Şimdiye dek ağırlıklı olarak
doğal güzellikleri, tarihi ve eğlence

Şubat 2014 yılında göreve başladığım ilk
gün bu başlığı kullanmış ve bunu hayata
geçirebilmek adına “ mekânların” önemini bildiğim için bir süredir Yönetim
Kurulunun üzerinde çalıştığı yeni bina
yaptırma konusunu 2014-2017 Stratejik
Plan Hedeflerimiz içine almıştık.

yaşamıyla bir dünya turizm kenti olarak bilinen Bodrum’un ticari hizmet
kalitesinde de bu denli önemli bir seviyeye ulaşması belli ki herkeste bir
şaşkınlık yaratmıştı.
Tek önemli eksiğimiz vardı, BODTO
hizmet kalitesiyle örtüşmeyen hizmet binamız çok gerimizde kalmıştı.
Meclisimizde oybirliğiyle alınan kararla proje yarışmasında belirlenen
özellikler çerçevesinde beklenenden
çok daha kısa bir sürede inşaatımızı
bitirerek yeni binamızı Bodrum ticari
hayatının ve Bodrum halkının hizmetine sunmayı başardık.
Bu noktada arsa tahsisinde ve yapım
aşamasında bize büyük desteği olan
Bodrum Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerine, TOBB Başkanı
ve Yönetimine, inşaatı üstlenen firmaya ve Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyelerine şükranlarımı sunar, yeni
hizmet binamızın Bodrum’a hayırlı
olmasını dilerim.
Saygı ve sevgilerimle,

İlhan ERSAN
Meclis Başkanı

Geleceğin Bodrum
Ticaret Odası “Düşünce
Ortamına” Zemin
Hazırlıyor

Bodrum Ticaret Odası Meclisi ve Yönetim Kurulunun yoğun ve özverili çalışmaları sonunda ulaştığımız sonuç; Odamız
içinde dokümante ettiğimiz BODTO
Entegre Yönetim sisteminin bir parçası
olan “Hedeflerle Yönetim” şeklinin etkinliğini de ortaya koydu.
Kamu kurumlarını, farklı meslek alanlarından üyelerimizi, serbest çalışanları, yenilikçi kuruluşları ve sosyal fayda
odaklı çalışan tüm grupları bir araya getirerek çalışma alanları sunabilecek T.C.
BODRUM TİCARET ODASI yeni binası 18
Eylül 2017 itibarıyla hizmete girdi ve 24
Eylül 2017 tarihinde TOBB Başkanı M.
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla açılışımızı yaptık.
Üyelerimiz kadar diğer Bodrumluların
da hizmetine açılacak yeni binamız içinde yönetim ve personel ofisleri dışında
ayrı Yönetim Kurulu ve Meclis salonları
ile çeşitli kullanım alanları mevcuttur.
Yeni binamızın giriş katı Ticaret Sicil ve
Oda Sicil personeli ile üyelerimize hizmet veriyor olup tüm üyelerimize yeterli
park alanı, işlerini beklerken çalışma im-

kânı için teknik altyapı, kafeterya imkânı ve benzeri kolaylıklar bu katta sağlandı. Bu katta yine her kesime hizmet
verebilecek bir eğitim sınıfımız vardır.
Kullanıcılar sınırsız internet hizmeti ile
diğer teknik donanımlardan faydalanabileceklerdir. Bütün bu hizmetlerin
dışında bir üst katta bir adet toplantı
odası yer almakta ki iş yerlerinde toplantı yapma imkânı olmayan üyelerimiz
diledikleri takdirde iş görüşmelerini ya
da toplantılarını bu odalarda gerçekleştirebileceklerdir.
Bodrum’da toplantı, buluşma, çalışma
ve paylaşma için tasarlanan BODTO
yeni binası alt katlarında bina ana girişi
dışından da ulaşılabilen 200 kişilik bir
konferans salonu, sergi alanı ve fuaye
alanı ile birlikte bir eğitim salonu vardır.
Özetle, bundan sonra binamız iç ve dış
mekânları her tür resmi ve sosyal toplantı ve organizasyonlara uygun olup
Bodrum’un en merkezi yeri olan Bitez
kavşağında yer almaktadır.
İnsan, yalnız yaşayan bir canlı değil
gruplar halinde yaşayan ve birlikte çalışan bir canlıdır. Bu şekilde yaşayabilecekleri mekânlar arttıkça hem daha
fazla mutlu olacaklarını hem de daha
fazla üreteceklerini düşünüyoruz. Böylece “Düşünce Ortamı Gelişecek” ve
buna bağlı olarak ticaret, iş geliştirme
ve yenilikçilik hız kazanacaktır. Geleceğin Bodrum Ticaret Odasın da buluşmak üzere sevgi ve saygılar sunarım.

Prof. Dr. Fuat ÖNDER
Genel Sekreter
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TOBB Başkanından

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

birlikte makine ve teçhizat yatırımlarında dört çeyreklik
bir düşüş kaydedildi. Böylelikle makine yatırımlarında son
dönemlerin en uzun gerileme dönemi yaşandı.
Üçüncü çeyrekte hem baz etkisi hem de güçlü seyreden
verilerin etkisiyle daha yüksek bir büyüme rakamı görmeyi bekliyoruz. Sanayi üretimindeki yükseliş bunun öncü
göstergelerinden biri. Kredi Garanti Fonu kaynaklı kredi
desteği sona gelmesine rağmen ekonomik aktivitede başlattığı ivme güçlü kalmaya devam ediyor. İhracat hem döviz kurunun etkisi hem de en büyük ihracat pazarımız olan
Avrupa’daki toparlana sayesinde olumlu yönde ilerliyor.
Toparlanmaya başlayan turizm gelirleri de döviz dengesine
pozitif katkı sağlayacak. Öte yandan ithalatta görülen artış
net ihracatın pozitif katkısı üzerinde risk oluşturuyor.

YÜKSEK BÜYÜME
MORALLERİ
ARTIRDI, AMA
RİSKLER DE
ARTIYOR

Yılın ilk yarısında sağlanan yüksek büyüme ekonomide
moralleri artırdı. 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 kontrol
altında tutup hem de olumlu performansı devam ettirmek
için ekonominin yapısal dönüşümünü hızlandırmalı,
kapsamlı reform gündemini hayata geçirmeliyiz.
Türkiye ekonomisi ilk çeyrekteki yüzde
5,2 büyümenin ardından başta Kredi
Garanti Fonu olmak üzere hükümetin
teşvik ve desteklerinin süren etkisiyle
ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüyerek
güçlü performansını sürdürdü. Böylece 2017 ilk yarısındaki büyüme yüzde
5,1 olarak gerçekleşti. Büyümede
güçlü seyrin yılın kalanında da devam
edeceğini bekliyoruz. Son çeyrekte
tempo düşse bile 2017’nin yüzde 5-6
aralığında bir büyüme ile kapatılması
tahmin ediliyor.
Büyümeye en önemli katkı daha
önceki dönemlerde olduğunun aksine
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tüketimden değil, yatırım ve net ihracattan geldi. Yatırımlar yüzde 5,1’lik
büyümeye 2,9 puan katkı yaptı. Bu
kalemi 1,9 katkı ile hane halkı tüketimi ve 1,7 puan ile net ihracat izledi.
Devletin tüketim harcamasının katkısı
eksi 0,6 ve stok değişimlerinin katkısı
ise eksi 0,8 puan olarak yansıdı.
Ancak yatırımlardaki toparlanma
inşaat kaynaklı gerçekleşti. Makine ve
teçhizat yatırımlarındaki daralmaysa
devam etti. Yılın ikinci çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarındaki daralma yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. 2017
yılının ikinci çeyreğindeki gerileme ile

Dış ticaret büyümeye önemli katkı verdi. Zayıf TL, güçlü
yurtdışı talebi, toparlanan turizm gelirleriyle ihracat büyümesi yüzde 10,5 olurken büyümeye 2,2 puan katkı sağladı.
Yüzde 2,3 puan artan ithalat ise büyümeyi 0,6 puan aşağı
çekti. Öte yandan veriler ihracatta fiyat indirimleriyle yol
alındığına işaret ediyor. Dış ticaret hadleri son bir senede
yüzde 6 geriledi. Bu da Türkiye’nin daha yüksek fiyatla
ithalat yapıp daha ucuza sattığını gösteriyor.
Dolar bazında milli gelir gerilemeye devam ediyor. Milli
gelir 2013 yılında 950 milyar dolara kadar çıkmıştı. 2017’de
ikinci çeyrekte 847 milyar dolardan 834 milyar dolara geriledi. Kişi başına gelirdeki düşüş de devam ediyor. 2013’te
12 bin 480 dolara çıkan kişi başına gelir, bu yılın ilk yarısı
sonunda 10 bin 520 dolar dolayına indi.

Özel tüketim 2016 son çeyrekteki yüzde 6,3’lük güçlü
artışının ardından kademeli olarak ivme kaybediyor. 2017
ilk çeyrek yüzde 3,6, ikinci çeyrek yüzde 3,2 oldu. Bu artışta
teşviklerin de etkisiyle yüzde 4,8 artan dayanıklı tüketim
malı büyümesi etkili oldu.

Yılın ilk yarısında büyümenin yüzde 5’in üstüne çıkmasında
iki önemli faktörden daha söz edilebilir. Bunlardan birincisi
küresel sermaye akışının yeniden gelişmekte olan ülkelere
dönüyor olmasıyla ilgili. İkinci doping ise özellikle 2017
başından bu yana sağlanan olağanüstü kredi desteği.

Kamu tüketimi son 6 çeyrektir ortalama yüzde 10 büyüyordu. İkinci çeyrekte eksi yüzde 4,3 ile iki yıl sonra ilk defa
daralma kaydetti. Bunda yüksek baz etkisi de etkili oldu
zira geçen yıl aynı dönemde yüzde 15 artış yaşanmıştı.

Küresel büyümenin 2017 yılında yüzde 3,5’e ulaşacağı, Türkiye’nin dâhil olduğu çevre ülkelerde de 2017 büyümesinin
ortalama yüzde 4,5’i bulacağı bekleniyor. Başka bir ifadeyle
Türkiye’deki büyüme çevre ülkelerde yaşanan büyüme eğiliminden kopuk değil, ayrışmıyor. Bu yılın başından itibaren
jeopolitik risklerde gözlenen gerileme ve ABD’de Trump’ın
beklenenden kötü çıkan performansının etkisiyle FED’in
faiz artırma konusunun sürüncemede kalmasıyla sıcak para
yeniden Türkiye dahil gelişmekte olan ülkelere akmaya başladı. Öte yandan verilen desteklerin etkisiyle yurtiçi kredi
hacmi hızla büyüdü. Son bir yıllık artış yüzde 23’ü buldu.

Yatırımlar büyümeye en önemli katkıyı verdi. Ancak
kompozisyonu sürdürülebilirlik endişesini artırıyor. Yatırım
büyümesi ikinci çeyrekte yüzde 9,5 ile son 1,5 yılın en güçlü
büyümesini kaydetti. Ancak bu büyüme inşaat harcamaları
kaynaklı. İnşaat harcamaları ilk çeyrekteki yüzde 14’lük
artışının ardından ikinci çeyrekte de yüzde 25 artış kaydetti
ve son 17 çeyreğin en yüksek düzeyine ulaştı. İnşaat yatırımlarındaki patlamanın kamu-özel ortaklığı projelerinden
kaynaklandığı söylenebilir.
Makine-teçhizat yatırımlarıysa dört çeyrektir daralmaya
devam ediyor. İlk çeyrekteki yüzde 12’lik gerilemenin ardından ikinci çeyrekte de yüzde 8,6 geriledi. Makine-teçhizat
yatırımlarındaki zayıf seyrin devam etmesi özel sektördeki
temkinli duruşun devam ettiğine işaret ediyor.

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 kontrol altında tutup hem de olumlu performansı devam ettirmek için ekonominin yapısal dönüşümünü hızlandırmalı, kapsamlı reform gündemini hayata
geçirmeliyiz.

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(Eurochambres) Başkan Yardımcısı
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı
ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi
baskanlik@tobb.org.tr
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Haberler

BODTO

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ, 24 EYLÜL 2017 TARİHİNDE
GERÇEKLEŞEN BODRUM TİCARET ODASI YENİ BİNA
AÇILIŞINA GÖSTERDİĞİNİZ İLGİYE TEŞEKKÜR EDERİZ.
YENİ HİZMET BİNAMIZ BÖLGEMİZE HAYIRLI OLSUN.
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Haberler

BODTO

GELECEĞİN BODRUM TİCARET
ODASI AÇILDI
T.C. Bodrum Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası görkemli bir törenle
açıldı. Açılışı Muğla Valisi Esengül Civelek, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki protokol
heyeti gerçekleştirdi. Yeni hizmet binası girişinde çiçeklerle karşılanan
Muğla Valisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Muğla
protokolü ile beraber kurdele kesiminin ardından açılış konuşmalarını
gerçekleştirerek Bodrum Ticaret Odası’nı tebrik etti.
Muğla Valisi Esengül Civelek de antik dünyanın en görkemli izlerini
taşıyan, tarihi ve kültürel değerlerin, dünya denizcilerinin buluşma
noktası olan, yaklaşık bin 500 kilometrelik kıyıları ve koylarıyla eşsiz
doğal güzellikleri barındıran Muğla’nın sadece bölge ekonomisine
değil, ülke ekonomisine de katkı sağladığını anlattı. Muğla Valisi
Esengül Civelek, Muğla’ya teşriflerinden dolayı TOBB Başkanına
teşekkür ettikten sonra, yeni binanın herkese hayırlı olmasını diledi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Bu yeni hizmet binası
bir vizyon işi. Makam mevkiler geçici, yapılan eserler baki kalıyor”
dedi. Bodrum Ticaret Odası’nın Akredite bir Oda olduğunu
anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Akredite Oda ne demek? Otellerde
yıldızlama sistemi var. Bizim de dünyada Odalarda yıldızlama
sistemi var. 5 yıldızın da kendi içinde dereceleri var. Bodrum
Ticaret Odam 5 yıldızlı A sınıfı Oda durumunda. Bodrum bir dünya
markası. Bodrum Ticaret Odası, Londra, Paris, Berlin odaları
ile aynı standartta hizmet veriyor. İyi yapılan hizmetleri
alkışlamayı bileceğiz. Bodrum Ticaret Odamız Muğla
ilimizde ilk akredite Oda ünvanını aldı. Tüm Ege’de
de üçüncü Oda oldu.” şeklinde konuşarak Bodrum
Ticaret Odasını övdü.
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KOSGEB ile birlikte yeni girişimciler yetiştiriyorlar”.

“Bodrum Ticaret Odası İlklerin Odası”
“Bodrum Mandalinası’nın ‘Coğrafi İşaret Tescili’ Odamızın desteğiyle
gerçekleşti. Şimdi hedef bunu Avrupa Birliği’ne tescil ettirip bütün
dünyada Bodrum mandalinası satmak”
Bodrum Ticaret Odası’nı yaptığı çalışmalardan kutlayan Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Ticaret Odam Bodrum’da
stratejik plan yapan, kalkınma ajansından ilk desteği alan ve en fazla projesi
olan kurum. Bölgede iş yeri envanteri
çalışmasını ilk olarak Odamız yaptı. Hizmeti üyemizin ayağına götürmek için,
özel istihdam bürosu kuran, vize ofisi
açan ilk Odamız da Bodrum’dur. Tehlikeli meslekler için zorunlu olan mesleki
yeterlilik belgesini de üyelerimiz artık
Odamızdan alabiliyor ki şu ana kadar
52 kişi bu belgeyi aldı. Eğitim ve Girişimcilik alanlarında da Bodrum Ticaret
Odamız çok aktif. Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi ile BODTO Eğitim Merkezini kurdu. Muğla Teknopark’ın kurucularından oldu ve yönetiminde görev aldı.
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Hisarcıklıoğlu, Bodrum Ticaret Odası’nın, Bodrum’un değerlerine de sahip çıktığını vurgulayarak, “Bodrum
Mandalinası’nın ‘Coğrafi İşaret Tescili’
Odamızın desteğiyle gerçekleşti. Şimdi
hedef bunu Avrupa Birliği’ne tescil ettirip bütün dünyada Bodrum mandalinası
satmak” dedi.
TOBB Başkanı, Bodrum Ticaret Odası’nın turizm konusundaki faaliyetleriyle de gurur duyduğunu belirterek,
“Alternatif turizmi geliştirmek üzere,
Odamızın öncülüğünde ve GEKA desteğiyle, Bodrum Leleg Yolu projesi hayata geçirildi. Turizmi canlı tutmak için
yurtdışı fuarlara destek sağlandı. Yine
belki unutmuş olabiliriz, o yüzden hatırlatmakta fayda görüyorum; Geçen sene
turizmde yaşanan sıkıntılar karşısında
da, Bodrum Odamız ve Mahmut Serdar
Kocadon Başkanımız ilk inisiyatif alanlardan oldu. Hazırladığı kapsamlı rapor
ve öneriler, hem TOBB olarak bizim,
hem de hükümetimizin çalışmalarına
yön verdi.
Seyahat acentelerine ve uçak seferlerine destek sağlanması, ecrimisillerin ertelenmesi, turizmcilerin Kredi Garanti
Fonu kapsamına alınması, hep bu sayede gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
Oda başkanlarının üyelerinin sıkıntıları-

nı ve çözüm önerilerini TOBB’a ilettiklerine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, birlikte
yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Finansman sıkıntısı çeken KOBİ’ler
için yüzde 9,9 faizle 27 bin firmaya nefes kredisi verdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bunun yanında yönetiminde
oldukları KOSGEB’in de 3 yıl vadeli sıfır
faizli 260 bin firmaya kredi imkanı sağladığını söyledi. Kredi Garanti Fonu olarak
335 bin firmaya 217 milyar liralık kefalet
sağladıklarını da anlatan Hisarcıklıoğlu,
dünyada böyle bir uygulamanın olmadığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, eskiden ‘Odalar ne iş yapıyor?’ dendiğini anımsatarak, “O devir
çok geride kaldı. Artık Odalar sizlere
her alanda en iyi hizmeti üretiyor. Sizin
işlerinizi geliştirmeniz, daha çok kazanmanız için çalışıyor. Sıkıntılarınızı hükümete iletiyor, çözüm arıyor ve buluyor.
Bir düşünün, 30 sene önce bir balıkçı kasabası görünümünde olan Bodrum şimdi Cannes ile yarışıyor. Akdeniz’in yeni
Fransız rivierası haline geliyor ve hatta
geçiyorsunuz. Tam bir cazibe merkezi
konumuna gelmiş durumdasınız.” dedi.
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Muğla Valisi Esengül Civelek

TOBB Başkanı Birlik
ve Beraberlik Mesajı
Verdi
Türkiye’nin geleceğinden umutlu olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ama birlik ve beraberlikten
ayrılmayalım. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim, ayrım yapmayalım. Birbirimiz sevelim. 80 milyon olarak bizim bizden başka
dostu yok. Ortak akılda buluşacağız. Farklı
düşüneceğiz ama ortak akılda birleştikten
sonra hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da hizmetlerinden ötürü Bodrum Ticaret Odasını överek başarılar diledi. Bodrum
için övgü dolu sözler sözleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini sunan
Kocadon, “Bodrum böyle cazibe merkezi
haline geldiyse bunun nedeni gelenleri güler yüzle ve sevgiyle karşılayan Bodrum
halkıdır.” dedi.
Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan da Odanın birbirinden önemli başarılarına vurgu
yaparak, “Odamız A sınıfı Akreditasyon belgesini yenileyerek ve
bunu yaparken de Türkiye’deki
tüm Odalar arasında en yüksek
puanı alarak kalitesini ortaya
koymuş durumda. Tek eksiğimiz
olan yeni binamızı da tamamlamış olduk. Yeni binamızda emeği
geçen herkese teşekkürler, binamız
bölgemize hayırlı olsun.” dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Artık “Geleceğin Bodrum Ticaret Odası”
üyeleriyle buluşmaya hazır.
BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise, 40 yıldır bölgesine hizmet veren Odanın kurulduğu yıllarda 1 çalışanı ve 25 üyesi olduğunu,
bugün ise 25 çalışanı ile 6.000 üyeye hizmet sağladığını belirtti. “2005 yılında göreve başladığımız ilk dönem de Bodrum’un sadece ekonomik hayatına
değil her yönüyle tümüne hitap edecek faaliyetlerimizi hayata geçirdik. İlk
olarak işyeri envanter sayımı yaptık. Bugün toplantımızı yaptığımız Bodrum
Ticaret Odası Yeni Hizmet Binamız taşındığımız 4. Hizmet noktamız. Her bir
değişim Bodrum’un ne kadar hızlı geliştiğini bize gösteriyor.
Buradan geçmiş Başkanlarımızdan Ata
Aya’ya teşekkür etmek istiyorum. 1998
yılında mevcut hizmet binamız üyelere
yönelik olarak planlansa da 2000’li yıllardan sonra Bodrum’un ülke ekonomisine göre daha hızlı büyümesiyle üye-

lerimizin ihtiyacına yetişemez oldu.
Üyelerimizden de gelen taleplerle yeni
bir hizmet binası ihtiyacımız doğdu.
Artık “Geleceğin Bodrum Ticaret Odası” üyeleriyle buluşmaya hazır. Bir çok
projenin sonucunda üye memnuniyeti
ve üyeye hizmeti canlı tutmak amacıyla Ticaret Odamız sizin için var ve çalışmaya devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan

Bizler üyelerimizin bize verdiği
görevi yerine getirirken yine
üyelerimizin desteği ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz.” diyen BODTO Başkanı, başta
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere herkese katkılarından dolayı
teşekkür etti. “Odamız
arsasını bize tahsis eden
Bodrum Belediye Başkanı
Mehmet Kocadon ve Meclis Üyelerine de teşekkürü
bir borç bilirim.” Diyen

BODTO Başkanı, Yeni hizmet binasının, bahçelerindeki zeytin ağacı
gibi, Bodrum’a bereket, refah ve barış getirmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.
Açılış konuşmaları ve bina yapımında emeği geçenlere plaket töreni
ile hediye takdimlerinin ardından Bodrum Ticaret Odası’nın 40. kuruluş yıldönümü nedeniyle pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından
Ticaret Odası Fuayesi’nde düzenlenen Devlet Sanatçısı Devrim Erbil
Resim Sergisi’nin açılışı yapıldı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Bodrum Ticaret Odası’nda
yaptıkları Yönetim Kurulu toplantısının ardından ilçeden ayrıldı.

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon
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“Yeni Hizmet Binamızın Bölgemize Hayırlı Olmasını Dileriz...”
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TOBB YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YENİ
BİNAMIZDA YAPILDI
Açılışımızın ardından TOBB Yönetim Kurulu Toplantısının Odamızda yapılması
bizleri ayrıca onurlandırmış oldu. TOBB
Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun
Başkanlığında gerçekleşen toplantıda
Başkan Yardımcıları İMEAK Deniz Ticaret
Odası Meclis Üyesi ve Akreditasyon Kurul Başkanı Halim METE, İstanbul Ticaret
Odası

“

Açılışımızı şereflendiren TOBB Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu,TOBB Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Muğla Odaları Başkanlarına,
Genel Sekreterlerine şükranlarımızı sunarım.
Mahmut Serdar Kocadon
Yönetim Kurulu Başkanı

18

Bodrum Mavi

Ekim 2017

Başkanı İbrahim ÇAĞLAR, Ege Bölgesi
Sanayi Odası Başkanı Ender YORGANCILAR, İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali
KOPUZ hazır bulunurken Yönetim Kurulu Üyeleri Adana Ticaret Borsası Başkanı
Şahin BİLGİÇ, Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Salih Zeki MURZİOĞLU,
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
İbrahim BURKAY, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz GÜNAY, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş KÜTÜKCÜ, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk
ÖZTÜRK, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Bülent KARAKUŞ, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya TOPLU ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan ÜLKEN
toplantıya katılan TOBB Yönetim Kurulu
üyeleri arasındaydı.
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ODA/BORSA İSTİŞARE TOPLANTISI TOBB’DA YAPILDI
Oda/Borsa İstişare Toplantısı, TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
29 Eylül 2017 Cuma günü gerçekleşen toplantıya Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon da katıldı.
Toplantı gündemi kapsamında görüşmelerden sonra Oda/Borsa temsilcilerinin sorularının cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.

BODTO’YA
ZİYARETLER
SÜRÜYOR
Yeni hizmet binamızın 18 Eylül’de aktif hale gelmesi ve 24 Eylül Pazar günü gerçekleşen açılışımız
ile birlikte Odamıza ziyaretler sürüyor. BODTO
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ziyaretlerden
duyduğu memnuniyeti dile getirerek konu ile ilgili, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temsilcilerinin, Üyelerimizin ve bölgemiz halkının Odamıza
gösterdiği ilgiden müteşekkiriz. Burası bir kamu
binası yani bu bina hepimizin” dedi.
12 Ekim 2017 Perşembe günü Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Erdoğan Başeymez ve 2. Başkan Mehmet Kurutaş BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u ziyaret
etti.
Bodrum ekonomisi ve turizm sektörü değerlendirilirken yeni hizmet binası için iyi temennilerle ziyaretler son buldu.
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TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU MUĞLA’DA
Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu
bir dizi ziyaret ve
temaslarda bulunmak
üzere 21 Ağustos 2017
Pazartesi günü Muğla’ya
geldi. Ziyaretlerde
BODTO Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon da katıldı.
MUTSO Ortaca Temsilciliğinin Yeni Hizmet
Binasının açılışı, Fethiye Ticaret ve Sanayi
Odası ziyareti ardından, Babadağ Teleferik Projesi temel atma töreni gerçekleşti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu,
“Muğla efelerin diyarı. Bu yüzden sizler her
şeyin en iyisine layıksınız. Efe demek yiğitlik demektir. Muğlalı tüccar ve sanayicimiz
en iyi hizmeti hak ediyor. Buralar hizmet
verme makamı. Bu binalar da siz girişimci
ve müteşebbislerin evi. Odalar ve Borsalar
Birliği Başkanı olduğum günden itibaren
özellikle turizm sektöründeki müteşebbislerin en büyük sorunu istihdamın üzerindeki vergi yükleri. Ekonomik şurada istihdam seferberliği başlatma konusunda bir
talebimiz olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımız bize tamam dedi ancak her firmanın
en az bir kişi istihdam etmesi konusunda
bir söz istedi. Sözümüzü yerine getirmek
için daha önümüzde 6 ay var. Türk özel sektörü olarak, yapılamayanı yaptık.

1 milyon 500 bin üyemiz var, 1 milyon 600
bin yeni istihdam sağlandı. Bu bir dünya
şampiyonluğu. Özel sektördeki tüm kardeşlerimi kutluyorum. Derdimiz istihdam
üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılmasıydı.
Şuanda yanınızda çalıştırdığınız her bir artı
istihdam için ilk 3 ay sigorta primini ve maaşını devlet ödüyor. Sonraki 9 ay boyunca
da istihdam üzerinde vergi yüklerinin hiçbirini ödemiyorsunuz. Bu da özel sektöre
yüzde 20’lik bir avantaj sağlıyor.” diyerek
görüşlerini dile getirdi.
22 Ağustos 2017 Salı günü devam eden
programa Muğla Ticaret Borsasının açılışı
ile devam edilirken TOBB Fen Lisesi’nin
temel atma töreni yapıldı. TOBB’un 81
ilde 81 eğitim kurumu projesi kapsamında 2015 yılında TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı, Muğla Valiliği, Bodrum Ticaret Odası,
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Milas Ti-

caret ve Sanayi Odası, Fethiye Ticaret ve
Sanayi Odası, Marmaris Ticaret Odası ve
Muğla Ticaret Borsasının işbirliği ile bir
protokol imzalanmıştı. Temel atma törenine katılan BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “Muğla’mızın Menteşe ilçesinde kurulacak eğitim
kampüsüyle tüm bölge genelinde önemli
bir eğitim merkezine kavuşacağız. TOBB
ekonomik faaliyetleri yanında geleceğin
iş çevrelerini ve girişimcilerini yetiştirmek
için de projeler üretiyor.” diyerek görüşlerini dile getirdi.
BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim Akkaya’nın katıldığı törenlerin
ardından Milas Ticaret ve Sanayi Odasının
programı ile Rifat Hisarcıklıoğlu’nun programı sone erdi.
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AĞUSTOS MECLİS
TOPLANTISI YENİ HİZMET
BİNAMIZDA GERÇEKLEŞTİ
Her ay gerçekleşen Bodrum Ticaret
Odası Meclis Toplantısı 25 Ağustos
2017 Pazartesi günü BODTO yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleşti.
BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan
başkanlığında gerçekleşen toplantıda Meclis Üyelerinin tümü katılım
sağladı. Meclis Başkanı İlhan Ersan

yaptığı açılış konuşmasında “Öncelikle BODTO Yeni Hizmet Binasındaki ilk
Meclis toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda yeni hizmet binamızın başından bu yana emeği olan
herkese teşekkür ediyorum.”diyerek
tüm Meclis Üyelerinin yeni hizmet
binası için yorumlarını dinleyerek
görüşlerini aldı. Ardından Temmuz
ayı meclis toplantısına gündemdeki

konuların görüşülmesine geçilerek
devam edildi.
Gündemde ilk olarak 2017 Temmuz
ayı Bodrum Ticaret Odası faaliyetleri Yönetim Kurulu Başkan Mahmut S.
Kocadon tarafından aktarılarak bilgilendirme yapıldı.
Ardından Temmuz ayı mizanı Meclis
Üyelerine sunulurken, oy birliği ile kabul edildi.
BODTO üyelerinin fiyat tarifesi talepleri değerlendirilirken, firmaların sattıkları mal ve hizmetlerin fiyatlarının
belirlenmesinde öncelikle uyguladıkları fiyatların göz önüne alınması uygun görüldü.
Meclis üyelerinin görüş ve önerilerinin dinlendiği sair işlerden sonra toplantı son bulurken, yeni hizmet binası
dolaşıldı. Yeni hizmet binasında bulunan konferans salonu, eğitim salonları, hizmet birimleri ofisleri ve arşivler
incelenirken, mevcut binanın eksiklerinden yola çıkılarak ihtiyaçların giderildiği, üyelerin ve tüm Bodrum'un
kullanımına uygun bir bina olması
sebebiyle beğeni ve takdirlerini belirten Meclis Üyeleri, Bodrum Ticaret
Odası personelinin de katılımı ile yeni
hizmet binasındaki ilk meclis toplantısını bir kokteyl ile gerçekleştirdi.
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BODTO EYLÜL AYI MECLİSİ
YENİ BİNAMIZDA YAPILDI
Bodrum Ticaret Odası Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5 Ekim Perşembe günü Yeni Hizmet Binası Meclis Salonunda, Meclis Başkanı İlhan
Ersan’ın yönetiminde yapıldı.
BODTO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon’un Eylül ayı
faaliyetlerini tek tek açıkladığı toplantıda, Denizciler Derneği ve Kent
Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz’ün
“Gökova imar durumu- Bodrum Kalesi Restorasyonu- Türk Tekneleri çıkış
ile ilgili sorunları” konularında bilgilendirmesi değerlendirildi. BODTO
Meclisinin sorularını yanıtlayan Demiröz, “Bodrum’un değerlerini korumak için hem konsey hem de dernek
olarak elimizden geleni yapıyoruz.”
diyerek bu konularda gerekli kurum
ve kuruluşlara yazı gönderdiklerini
iletti.
Meslek komitelerinin raporlarının incelendiği toplantı 2017 Ağustos ayı
tetkik ve müzakeresinin kabulü ile
son buldu.
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BODRUM VERGİ DAİRESİ
MÜDÜRÜNDEN VEDA ZİYARETİ
Bodrum Vergi Dairesi Eski Müdürü Şebnem Tokbay ve
Bodrum Vergi Dairesi Memurlarından Özcan Gümüş BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan ile Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u 17 Ağustos 2017 Perşembe
günü makamlarında ziyaret etti. Görüşme Bodrum ekonomik hayatı ve işletmelerin durumları değerlendirildi.
2008 yılından bu yana Bodrum için görev yapan Bodrum
Vergi Dairesi Müdürü Şebnem Tokbay’ın emekli olarak
görevden ayrılması nedeniyle gerçekleşen görüşmede
Bodrum Ticaret Odası adına teşekkür plaketi sunuldu.
BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “ Sayın Müdürümüzle uzun süredir birlikte çalışıyoruz. Öncelikle verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bodrum’da görev yapan tüm idarecilerimiz tam
Bodrum’u tanıdığında görev yeri değişiyor, ancak sizinle
uzun süre çalışma fırsatı yakaladık.” diyerek görüşlerini
dile getirdi.

ÖĞRENCİ GİRİŞİMCİLERİ BODTO’DA
YETİŞTİRİYORUZ
Odamız 2014-2017 Stratejik Plan çalışmalarında BODTO’nun girişimci
yaratma amacı çerçevesinde yeni iş
kuracaklara ve kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri çalışmalarını çeşitlendiriyor.
“Kurumsal olarak kendisinin ve üyelerinin girişimci olduğu, yeni girişim-

BODRUM BRİÇ KULÜBÜNDEN ODAMIZA TEŞEKKÜR
Bodrum Briç İhtisas Kulübü Yöneticileri Bodrum Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u makamında ziyaret etti. Bodrum
Briç İhtisas Kulübü Başkan Yardımcısı
Mehmet Eken, Bodrum Briç Festivali
Komite Üyesi Emel Eken’nin katıldığı ziyarette 5. Bodrum Briç Festivali ile ilgili
program paylaşılarak BODTO’ya kulüp
yönetiminin teşekkürleri sunuldu.
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Bodrum Briç İhtisas Kulübü Başkanı
Mehmet Eken, Bodrum Briç Kulübü
hakkında bilgiler vererek, “Derneğimiz oldukça deneyimli, 23 senedir
faaliyet gösteriyoruz, Türkiye’nin her
tarafında bilinen bir kulüp haline geldik. Son 5 senedir de briç turnuvaları
düzenliyoruz. Turnuvaya Türkiye’nin
bütün briç ustalarının yanı sıra çeşitli ülkelerden de sporcular katılıyor.
Bu sene Amerika, Bulgaristan, İsrail,

Yunanistan ve İtalya’dan sporcular katıldı. Kulübümüze destekleri için Bodrum Ticaret Odamıza teşekkür ediyoruz.” dedi.
Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Belediyesi, ve Blue Bay Hotel destekleriyle
düzenlenen 5. Bodrum Briç Festivali,
28 Eylül – 1 Ekim 2017 tarihleri arasında Yasmin Bodrum Resort Otel’de
yapıldı.

cileri özendiren ve destekleyen bir
Oda olmalıdır.” vizyonuyla ve “yeni
girişimcilerin yetişmesi, girişimcilerin iş geliştirmelerinin sağlanması,
yerel yeni yatırımların desteklenerek
güçlü yeni işletmelerin açılmasının
sağlamak” stratejik amacıyla BODTO,
“Öğrenci girişimciler nasıl yetiştirilir?”
projesine başlıyor. Üniversitede oku-

yan öğrencileri hedef alan çalışmada,
Odamızdan burs alan öğrenciler başta olmak üzere, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi öğrencileri, Bodrum’lu
olan üniversite öğrencilerine yönelik
girişimcilik programlarıyla mezuniyet
sonrası yeni iş fikirlerinin desteklenerek, ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Bu çerçevede proje kapsamında 4 üniversite öğrencisi ile ilk grup
çalışması 11 Ağustos 2017 Cuma günü
Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder
başkanlığında gerçekleştirildi.
Prof. Dr .Fuat Önder, girişimcilik
eğitimlerinin önemine değinirken,
öğrencilerin girişimcilik okuryazarı
olup, analitik düşünme yeteneğinin
gelişmesiyle mezuniyet sonrası yeni
iş fikirlerini toplumun ve piyasanın
ihtiyaçlarına göre analiz ederek geliştirildiğinde yerel ve güçlü işletmelerin
kurulabileceğinin bunun da ekonomideki katma değer yaratacağını belirterek konunun önemine değindi.
Toplantı öncesi öğrencilere Ticaret
Sicil ve Oda Sicil Birimleri tarafından
kendilerine Ticaret Odalarının işletmelere verdiği hizmetler yanında nasıl şirket kurulması gerektiği yönünde
bilgilendirme yapıldı, öğrencilerle bilgi paylaşımında bulundu.
Gelecek dönem de “Öğrenci girişimciler nasıl yetiştirilir?” projesine daha
büyük gruplarla devam edilecektir.
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KREDİ GARANTİ FONU BODTO BİNASINDA HİZMET
VERMEYE BAŞLADI
Yokuşbaşı Mah. Kıbrıs
Şehitleri Cad. No:19’da
hizmet vermekte olan Kredi
Garanti Fonu Bodrum Şubesi,
Bodrum Ticaret Odası’nın yeni
hizmet binasına taşınarak
BODTO bünyesinde, Atatürk
Bulvarı Bitez Kavşağı-Konacık
adresinde çalışmalarına
başladı.

KOBİ’LERE KOBİ-GEL
DESTEKLERİ ANLATILDI
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından
yürütülen KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı bilgilendirme toplantısı 10 Ekim 2017 Salı günü Odamızda
gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan
Mahmut Serdar Kocadon, “Biliyorsunuz KOSGEB destekleri başta yeni girişimcilerimizi, aynı zamanda var olan
işletmelerimizi geliştirmek adına hem
kredi hem de destek programlarıyla
üyelerimizin her zaman yanında. Bu
yıl sezon öncesi kullandırılan sıfır faizli kredilerle üyelerimiz desteklenirken, şimdi de imalatçılarımıza yönelik
olarak KOBİ Gelişim Destek Programı
yenilikçi ve ihracat odaklı projelerle
işletmeleri desteklemeye devam ediyor.” dedi.
KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akaydın,
“Yeni bir destek programımız var. Geçen sene yürürlüğe girdi. Çağrı esaslı, KOBİ’ler için destek programı. Bu
sene de ilk çağrısına 11 Eylül’de çıktı.
Bununla ilgili konunun uzmanı ayrıntılı açıklama yapacak” diyerek daha
sonra sözü KOBİ Uzmanı Derya Altunbağ’a bıraktı. KOBİ’lerle ilgili genel bilgiler verdikten sonra KOBİGEL-KOBİ
Gelişim Destek Programının detayları
anlatıldı, proje hazırlanırken dikkat
edilmesi gereken hususlar konusunda
bilgilendirmeler yapılırken işletmelerden gelen sorular cevaplandı.
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Küçük ve orta ölçekli işletmeler için
kefalet imkânı sağlayarak onlara destek veren, yatırımların ve işletmelerin
finansmanında banka kredisi ile yeni
girişimcilerin KOSGEB’den alacakları
desteklere teminat sağlayan ayrıca ihracat yada döviz kazandırıcı faaliyeti olan
firmaların da doğrudan Eximbank’tan
sağlayacağı kredilere kefil olan Kredi Garanti Fonu Bodrum Şubesi, 2012 yılında
Bodrum Ticaret Odasının çalışmaları sonucunda Bodrum’a ve tüm Muğla İlimize
hizmet vermeye başlamıştı.
Bodrum Ticaret Odası Yönetim

Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “ İşletmelerimizin yatırımları ve iş
geliştirmelerinde banka kredisi, KOSGEB
ve Eximbank kredilerinde kefalet imkanı
sağlayan Kredi Garanti Fonu Odamızın
lobi faaliyetleri ile Muğla ilinde ilk olarak
ilçemize açıldı. Pek çok sektörde toplam
6.000 İşletmeye kredi kullanımında kefa-

let faaliyeti yürüten Kredi Garanti Fonu
Bodrum Şubemiz artık yeni hizmet binamızda üyelerimize hizmet veriyor. Üyelerimiz kredi garanti fonu kapsamında tüm
soru ve başvuru işlemleri için Odamıza
gelerek hizmet alabilirler.” diyerek Bodrumlu işletmeleri bu imkandan faydalanmaya davet etti.

YENİ EMNİYET
MÜDÜRÜ ERTAN
SARIKAYA’YA
ZİYARET
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu, görevine yeni atanan Bodrum İlçe
Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya’yı
13 Eylül 2017 Çarşamba günü makamında ziyaret etti. BODTO Meclis
Başkanı İlhan Ersan, Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet Ayaz, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dinç, Yönetim Kurulu Üyesi
Erdem Ağan, Yönetim Kurulu Üyesi
Deniz Eyinç ve Yönetim Kurulu Üyesi
A. Atilla Serttaş’ın katıldığı ziyarette
Ağustos ayında göreve yeni atanan
Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya yeni
görevinden dolayı tebrik edildi.

Ziyarette Bodrum’da geçen turizm
sezonu ve güvenlik konuları değerlendirilirken, Bodrum hakkında görüş-alışverişinin yapılmasından sonra, iyi dilek ve temennilerle görüşme
tamamlandı.
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Zorunluluk kapsamındaki meslekler:

BODTO

MYK BELGE
ZORUNLULUĞU
KAPSAMI GENİŞLİYOR
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok
tehlikeli mesleklerde çalışanların ve
çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik
belgesi almaları zorunlu hale gelmişti.
23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 6645 sayılı Kanunda; “Tehlikeli
ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki
Yeterlilik Kurumu tarafından standardı
yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay
sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan
kişiler çalıştırılamayacaktır” yönündeki
madde kapsamında Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik
Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 26 Eylül 2017 tarihli
ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 Ahşap Kalıpçı

Seviye 3 İnşaat

2 Alçı Levha Uygulayıcısı

Seviye 3 İnşaat

3 Alçı Sıva Uygulayıcısı

Seviye 3 İnşaat

4 Alüminyum Kaynakçısı

Seviye 3 Metal

5 Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 3 Elektrik ve Elektronik

6 Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 4 Elektrik ve Elektronik

7 Asansör Montajcısı

Seviye 3 Elektrik ve Elektronik

8 Asansör Montajcısı

Seviye 4 Elektrik ve Elektronik

Baca Kontrol Personeli
9
(Bacacı)

Seviye 4 Enerji

10 Baca Montaj Personeli (Bacacı) Seviye 3 Enerji
11 Betonarme Demircisi

Seviye 3 İnşaat

12 Betoncu

Seviye 3 İnşaat

13 Bitim İşlemleri Operatörü

Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri

14 Boyama Operatörü

Seviye 3 Tekstil, Hazır Giyim, Deri

15 Çelik Kaynakçısı

Seviye 3 Metal

16 CNC Programcısı

Seviye 4 Metal

17 CNC Programcısı

Seviye 5 Metal

18 Direnç Kaynak Ayarcısı

Seviye 4 Metal

19

Doğal Gaz Altyapı Yapım
Kontrol Personeli

Seviye 4 Enerji

20

Doğal Gaz Çelik Boru
Kaynakçısı

Seviye 3 Enerji

21

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz
Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Seviye 4 Enerji

22

Doğal Gaz İşletme Bakım
Operatörü

Seviye 4 Enerji

23

Doğal Gaz Polietilen Boru
Kaynakçısı

Seviye 4 Enerji

Böylece tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu getirilen meslek
sayısı 48’den 81’e çıktı.

24

Doğal Gaz Polietilen Boru
Kaynakçısı

Seviye 3 Enerji

25 Duvarcı

Seviye 3 İnşaat

Üyelerimizin dikkatine önemle sunarız.

26 Endüstriyel Boru Montajcısı

Seviye 3 İnşaat

27 Hidrolik - Pnömatikçi

Seviye 4 Metal

28 Hidrolik - Pnömatikçi

Seviye 5 Metal

29 İnşaat Boyacısı

Seviye 3 İnşaat

30 İplik Bitim İşleri Operatörü

Seviye 2 Tekstil, Hazır Giyim, Deri

31 İplik Eğirme Operatörü

Seviye 2 Tekstil, Hazır Giyim, Deri

32 Isı Yalıtımcısı

Seviye 3 İnşaat

33
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Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Seviye 3 Enerji
Yapım Personeli

34 İskele Kurulum Elemanı

Seviye 3 İnşaat

35 Kaynak Operatörü

Seviye 4 Metal

36 Makine Bakımcı

Seviye 5 Otomotiv

37 Makine Bakımcı

Seviye 4 Otomotiv

38 Makine Bakımcı

Seviye 3 Otomotiv

39 Makine Montajcısı

Seviye 3 Metal

40 Makine Montajcısı

Seviye 4 Metal

41 Metal Kesim Operatörü

Seviye 4 Metal

42 Metal Kesimci

Seviye 3 Metal
Bodrum Mavi
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MUĞLA SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖNEMLİ DUYURU
BODTO

2016 yılında asgari ücretin 1.273,50.-TL
den 1.647,00.-TL ye artması nedeniyle
işverenlerimiz üzerindeki işçilik maliyetini azaltmak gayesiyle 2016 yılında
asgari ücret desteği getirilmiş ve 2017
yılında da devam ettirilmiştir. Buna
ilave olarak asgari ücret desteğinden
yararlanan işverenlerimizin 2016 yılı
Aralık ve 2017 yılı Ocak - Şubat aylarına ait sigorta primlerinin ödenmesi ise
kanun ile 2017 Ekim, Kasım ve Aralık
aylarına ertelenmiştir.

İlimizde ertelenen sigorta primlerinden;
2016 Aralık ayından 55.051.554,40 TL,
2017 Ocak ayından 46.841.750,67 TL,
2017 Şubat ayından 44.397.679,57 TL,
kalan alacağımız bulunmaktadır.
Ertelenen sigorta primlerinin ilkinin
ödeme süresi gelmiştir. Bu nedenle,
2016 yılı Aralık ayına ait ertelenen si-

gorta primlerinin 2017 yılı Ekim ayının
sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.
Ayrıca, 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta
primlerinin 2017 yılı Kasım ayı sonuna
ve 2017 yılı Şubat ayına ait ertelenen sigorta primlerinin ise 26 Aralık 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
İşverenlerimizin başta asgari ücret
desteği olmak üzere beş puanlık sigorta prim indirimi ve diğer sigorta prim
teşviklerinden yararlanmaları, prim
borçlarının bulunmaması ve süresinde
ödemesine bağlıdır.
Ayrıca, süresinde ödenmeyen primler
sebebiyle gecikme zammı ve cezası
ile karşılaşmamak, işverenlerimizin
hâlihazırda yararlandıkları ve yararlanacakları asgari ücret desteği ve prim
teşviklerinden mahrum kalmamaları
ve bu hakların devamı için ertelenen
ve vadesi gelen prim borçları ile birlikte cari ay ve yapılandırılmış eski borçlarının taksitlerinin de ödemesi süresi
gelmiştir.
Ertelediğimiz sigorta primlerinizi zamanında ödenmesi unutulmamalıdır.
Hatice Öztürk’ün de katıldığı ziyarette
Finlandiya eğitim sistemi hakkında bilgiler
paylaşılarak model alınabilecek konular
tartışıldı. Minik öğrencilerin Odaya kendi
yaptıkları mavi renkli bir tablo hediye
etmesi görüşmeye neşe kattı.

Bugünün Minikleri
Geleceğin İş İnsanları

Eğitimin her şeyin temeli olduğuna
dikkat çeken BODTO Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon, “İyi ticaret insanları
yetiştirmek istiyorsak öncelikle eğitime
önem vermemiz gerekiyor. Sadece okul
eğitiminden bahsetmiyorum, evdeki
eğitim de çok önemli. Aile kurumu iyi
olacak ki o evlerden ticari hayatta önünü
görebilen, risk alabilen, sorun çözebilen
yöneticiler çıkacak.” dedi.

Bodrum
Küçük
Şeyler
Anaokulu
Kurucularından eğitim uzmanı Erhan
Nasırlı başarılı 3 öğrenciyle birlikte 5
Ekim Perşembe günü Bodrum Ticaret
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Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon’u makamında ziyaret
etti. Anaokulunun uzman çocuk psikoloğu
Özüm Baykaş ve çocuk gelişim uzmanı

Başkan Kocadon’un sözlerine katıldığını
belirten eğitim Uzmanı Erhan Nasırlı
ise, “Ülkemizin geleceği çocuklarımızın
avuçları içinde, onlara gereken değeri ve
emeği verince hem o çocukları hem de
ülkenin geleceğini garanti etmiş olacağız.”
dedi. Nasırlı, minik öğrencilerin sokak
hayvanlarına karşı gösterdikleri duyarlılığa
da dikkat çekerken, öğrencilerin kendi
elleriyle sokak köpeklerine su ve yiyecek
kabı yaptıklarını belirtti.

İSVEÇLİ MEDYA GRUBUNA LELEG YOLU PROJESİ TANITILDI
Stockholm Büyükelçiliği Kültür ve
Tanıtma Müşavirliği ve Bodrum
Tanıtma Vakfı (BOTAV)
işbirliği
ile Bodrum’a davet edilen gazete
yazarları, sosyal medya yazarları,
Bodrum ile ilgili düzenlenecek
yarışmayı
kazanan
altı
kişi,
gazete yöneticileri ve THY İsveç
temsilcisinden oluşan heyet, 9 Ekim
Pazartesi günü T.C. Bodrum Ticaret
Odasını ziyaret etti. Medya grubu ilk
olarak devlet sanatçısı Prof. Ressam
Devrim Erbil’in “Şiirsel Soyutlamalar”
sergisini inceledi. Eserlerle tek tek
ilgilenen grup sanatçı hakkında bilgi
alarak eserlerle fotoğraf çektirdi.
Serginin ardından İsveçli medya

grubuna
Odanın
akreditasyon
başarısı, Leleg yolu projesi, mandalina
projesi, yat imalat sektörü projeleri
ve Odanın kurumsal yayını Bodrum
Mavi Dergi hakkında bilgiler aktarıldı.
BODTO’nun başarılarının paylaşıldığı
sunumda
konuklara
mandalina
lokumu ve gazozu ikram edilerek
Türkiye’de
Odalar
arasında
akreditasyonda en yüksek puana
sahip olunduğu anlatıldı.
6 Ekim Cuma günü Milas-Bodrum
Havalimanı’nda
İsveç
bayrağı
renklerinde çiçeklerle ve hediyelerle
karşılanan ekip Bodrum’da tarih,
kültür, gastronomi ve doğal peyzaj
üzerine
yaptıkları
ziyaretleri
sürdürüyor. Açık havada Egenin
eşsiz güneşinde yoga yapan, ilçenin
marinalarını gezen, Ege mutfağını
tadan, Yarımada turu yaparak koylar
hakkında bilgi alan medya uzmanları,
BODTO’ya
yaptıkları
ziyaretin
ardından Bodrum guletlerini ve
tersaneleri inceledi. Etrim köyüne
de giderek halı dokuma kültürünü
ve tarım alanlarını gören medya
uzmanları 10 Ekim’de ise Antik tiyatro
ve Deniz Müzesini ziyaret ettikten
sonra Gökova koylarına guletle
açılacak. Grubun 11 Ekim Çarşamba
günü İlçeden ayrılması bekleniyor.
Odamız
ilçenin
tanıtımına
ve
prestijine büyük katkı sağlayan bu
çalışmaları yıl boyunca dekteklemeye
devam edecektir.
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MUĞLA TEKNOPARK A.Ş. YÖNETİM
KURULU BODTO’DA YAPILDI

Muğla Teknopark Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısının 5.si 27
Eylül Çarşamba günü, Muğla Valisi Esengül Civelek’in Başkanlığında,
Bodrum Ticaret Odası yeni hizmet binasında gerçekleşti. BODTO
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’un da Yönetim Kurulu Üyesi olarak
yer aldığı toplantıda Şirkete ait Muğla İli Menteşe İlçesi Karabağlar
Mevkiindeki bölgenin imar planlarının onayının kesinleşmesinden dolayı,
taslak halinde olan Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir Proje Yarışması
gündeme alındı. Bodrum Ticaret Odası yeni hizmet binası böylece
açılışından itibaren 2. kez geniş katılımlı bir toplantıya ev sahipliği
yapmış oldu.
27 Eylül Salı günü Bodrum Ticaret
Odası’nda gerçekleşen Teknopark
Anonim Şirketi Yönetim Kurulu
Toplantısında, Muğla İli Menteşe İlçesi
Karabağlar Mevkiinde olan bölge
alanının imar planlarının onayının

kesinleşmesinden
dolayı
Mimari
Tasarım Ve Yakın Çevre Projenin
hazırlanması ve projenin Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile Bilim ve Sanayi
Teknoloji
Bakanlığı’nın
onayına
sunulması kararlaştırıldı. Teknopark A.Ş

yöneticilerinden edinilen bilgiye göre,
Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
Mimari Tasarım ve Yakın Çevre Fikir
Projesi, yönetim binası, çok kiracılı arge binası, kuluçka programları ve sosyal
tesis yapılarının tasarlanarak mevcut
bina ve açık alanlar ile ilişkilendirilmesi
konularını
kapsamakta.
Ayrıca
projenin bölgedeki Ar-Ge ve inovasyon
faaliyetlerine
destek
sağlaması
ve Muğla Teknopark’ın en önemli
inovasyon ve Ar-Ge Merkezlerinden biri
olması amaçlanmakta.
2015 yılında bölge başvurusu yapılan
ve 2 Aralık 2016’de tescil edilen Muğla
Teknopark A.Ş. Bodrum Ticaret
Odası, Bodrum Belediyesi ve Bodrum
Deniz Ticaret Odası’nın da aralarında
olduğu 54 kurucu ortaktan oluşuyor.
Hedeflenen Muğla Teknopark’ın
kuluçka programında uluslararası
inovasyon ve test ve prototip atölyeleri
gibi yüksek katma değer üretecek
birçok tesisle donatılması planlanıyor.
Üniversiteler/araştırma
kurumları
ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam
içerisinde araştırma, geliştirme ve
inovasyon çalışmaları yapmasına olanak
sağlayacak olan Teknopark A.Ş. ile
Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesinde;
sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık, yazılım
ve yenilenebilir enerji sektörlerinde
Türkiye ekonomisi için katma değer
yaratılması hedefleniyor.
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TEV’DEN ODAMIZA TEŞEKKÜR PLAKETİ
8 Eylül Cuma günü Türk Eğitim
Vakfı (TEV), Bodrum’daki
faaliyetleri görüşmek ve ortak
çalışmalar yürütmek üzere
Bodrum
Ticaret
Odası’nı
ziyaret etti. Ziyarette Meclis

Başkanı İlhan Ersan, Yönetim
Kurulu
Başkanı
Mahmut
Serdar Kocadon, Yönetim
Kurulu Başkan Yrd. Mehmet
Ayaz TEV yetkililerinden vakfın
son dönem projeleri hakkında

bilgi aldı. BODTO YK Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon
Odanın eğitim konusuna
büyük önem verdiğini ve
sadece üye eğitimiyle sınırlı
kalmadıklarını,
personel
eğitimleri de aldırdıklarını
vurgulayarak TEV yetkililerine
takdim ettikleri ödül için
teşekkürlerini sundu.

TEV
Yönetim
Kurulu
Başkanları Rona Yırcalı ve
Adnan Adil İğnebekçili, Genel
Müdür Yıldız Günay, Müdür
Yardımcısı Şenol Özdemir ve
TEV Bodrum Şube Başkanı
Ece Yeşilpınar’ın yer aldığı
görüşmede
Bodrum’daki
eğitim yapısı değerlendirildi
ayrıca bu konudaki yeni
gelişmeler paylaşıldı.
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DOSYA HABER:
YENİ HİZMET
BİNAMIZI SANATLA
AÇTIK
Bodrum Mavi Dergimiz yayın hayatına başladığı 2005
yılından beri sanat konusunda Yarımadanın nabzını
tutmaya ve sanatı desteklemeye devam etmektedir.
Ressam Devrim Erbil’in de dediği gibi “sanatı” bir can
damarı olarak gören Bodrum Ticaret Odamız ticaretin
şekillenmesi için sanata olan gereksinimin ve sanatın
toplumları birleştirici gücünün farkında olarak bu
konuda çalışmalarını arttırarak sürdürmektedir.
Bodrum Ticaret Odamız bölgeye örnek olmak adına,
ilklerin Odası olarak, 24 Eylül 2017 tarihinde yeni bina
açılışını Prof. Ressam Devrim Erbil’in eşsiz eserlerinin
yer aldığı “Şiirsel Soyutlamalar” sergisi ile yaparak
Bodrum’da ilk defa bir kamu binasının sanatsal sergiyle
açılmasına öncü olmuştur. Açılışta sergi ile birlikte
Bodrum’un en etkin derneklerinden Karsanat’ın
Yönetim Kurulu Başkanı Ödüllü Sanatçı Mezzosoprano
Esen Demirci ile Piyanist Nihan Atlığ Simpson konser
vererek Odamıza destek vermişlerdir.
12. yılımızda ve 85. sayımıza ulaştığımız Mavi
Dergimizde dosya haberimizde yeni binamız hakkında
sizi daha da bilgilendirmek ve açılışımız hakkında
fotoğrafları sizlerle paylaşmak istedik. Ayrıca bu
sayımızda Sanatçı Devrim Erbil ile gerçekleştirdiğimiz
çok özel röportajımızı sizlerle paylaşıyoruz. Esen
Demirci’nin özgeçmiş bilgilerini, Karsanat Derneği’nin
bugüne kadar Bodrum’a sağladığı sanatsal katkıyı
da okuyabileceğiniz kültür sanat bölümümüzü ise
dosya haberimizi destekler nitelikte hazırladık. Keyifli
okumalar dileriz, sağlıkla ve sanatla kalın.
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GELECEĞİN BODRUM TİCARET ODASI
ADIM ADIM HAYATA GEÇTİ
Bodrum Ticaret Odası’nın mevcut hizmet binasının hızla sayısı
artan üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermemesi üzerine
hizmetin kalitesinin artırılması amacıyla yeni bir hizmet
binasına ihtiyaç duyulmuş, yürütülen çalışmalar sonucunda
BODTO Meclisi tarafından oybirliği ile Konacık Mahallesindeki
arazi üzerinde inşaat yapılmasına karar verilmişti.
Bodrum Belediyesi Meclisinin Şubat 2015
Meclis toplantısında arsa tahsisi ile başlayan :
BODTO Yeni Hizmet binası çalışmaları 3
Ağustos 2015 tarihinde ilanı yapılan mimari
proje yarışması 15 Ekim 2015 Perşembe
günü jürinin yaptığı değerlendirmeyle
sonuçlandı.
5 Ekim 2015 tarihinde toplam 27 projenin
başvurusunun yapıldığı yarışmada 12
Ekim 2015 Pazartesi günü, Ersel Gürsel
başkanlığında, Baran İdil, Erkut Şahinbaş,
Murat Artu, Avni Alçın, Yiğit Erbaş ve Erol
Şahin’in yer aldığı jüri değerlendirmelerini
tamamlandı.
Yarışma kolokyumu ve ödül töreni 24 Ekim
2015 Cumartesi günü BODTO Konferans
Salonunda yapıldı.
Yarışmayı kazanan projenin uygulanması
kapsamında 1 Mart 2016 tarihinde ihale
ilanına çıkıldı.
21 Mart 2016 tarihine kadar gelen ihale
başvuruları ise 22 Mart 2016 saat
10.00’da gerçekleşen açık ihale usulüne
uygun oturumla değerlendirilirken yapılan
değerlendirme sonrasında ihaleyi alan firma
ile 26 Mayıs 2016 tarihinde yapılan sözleşme
ve yer teslimi ile yapı faaliyetine başlanılmış
oldu.
29 Haziran 2016 tarihinde temel radye
betonu, 8 Ağustos 2016’da ise 2. bodrum kat
tabliye betonu döküldü. Eylül 2016 sonuna
kadar tüm katların betonları dökülerek, Yeni
binamızın inşaatı yapılan planlamaya uygun
bir şekilde hızla sürdürüldü.
28 Ağustos 2016 tarihinde, BODTO Meclis
Başkanı İlhan Ersan, Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Başkan
Yardımcıları Mehmet Ayaz, İbrahim Akkaya,
Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyesi
Mahmut Özgür Yağcı ve BODTO Genel
Sekreteri Prof. Dr. Fuat Önder’in katılımıyla
BODTO Yeni Hizmet Binasında ilk Yönetim
Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Şantiye
alanında gerçekleşen toplantıda inşaatın
ilerleme durumu değerlendirildi. Yönetim
Kurulu gündemi tamamlandıktan sonra
inşaat gezilerek incelemelerde bulunuldu
ve uygulama proje değişiklikleri görüşüldü.
BODTO proje müdürü ve şantiye sorumluları
Yönetim Kuruluna detaylı bilgi sunduktan
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sonra hatıra fotoğrafı çektirildi.
25 Ağustos 2017 Pazartesi günü ise BODTO
yeni Hizmet Binamızın Meclis Salonunda ilk
Meclis toplantımızı Meclis Üyelerimizin tam
katılımı ile tamamladık. BODTO Meclisinin
çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirerek yeni
binayı gezmesi ile Odanın kullanıma hazır
olduğu görülmüş oldu.
2017 yılının Eylül ayında tamamlanarak, 18
Eylül’ 2017’de tüm birimlerimizle üyelerimize
hizmet vermeye başlamamızla hayalden
gerçeğe dönüşen önemli hedeflerimizden
birinin daha gurunu yaşadık.
Taşınma sürecinden dolayı çok mutlu ve
heyecanlı olduklarını belirten Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “Son bir
aydır taşınma çalışmalarını hızlandırdık.
Bodrum Ticaret Odamız 18 Eylül Pazartesi
gününden itibaren Konacık’ta hizmet
vermeye hazırdır. Üyelerimize verdiğimiz
sözü tutarak Bodrum’a daha kaliteli hizmet
vermek için BODTO Meclisi, Yönetimi ve
çalışanlarımız ile birlikte yeni binamızı hayata
geçirdik. A sınıfı akreditasyon belgemizi en
yüksek puanı alarak yenileyen Oda olarak
yaşadığımız mutluluk yeni binamız ile de
taçlandırılmış oldu.
Bodrum Belediyesi
tarafından tahsis edilen arsa üzerinde kısa
sürede bina yapıldı; Bodrum Belediyemize
ve binanın yapımında emeği geçenlere
teşekkürlerimi sunuyorum.
Yeni binanın bahçesinde yer alan ağaçlar da
Meclis Üyeleri tarafından armağan edildi.
Ağaçlarımız ileride bir narenciye bahçesine
dönüşecek… Yeni hizmet binamız başta
Bodrum Ticaret Odası Üyeleri olmak üzere
tüm Bodrum’a hayırlı olsun.” dedi.
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“Geleceğin Bodrum Ticaret Odası” vizyonuyla hizmet binası,
personelin ve üyelerin kullanımına daha uygun şekilde hazırlandı.

18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Atatürk Bulvarı, Bitez Kavşağı,
Konacık adresinde üye hizmetine başlanılan yeni binamızı bu
sayımızda sizlere biraz daha yakından tanıtmak istedik:

BODTO Yeni Hizmet Binasında 200 kişilik
donanımlı konferans Salonu, eğitim
salonları, komite, yönetim ve meclis için
toplantı salonları yanında genel kullanıma
uygun toplantı odaları bulunmakta. BODTO
hizmet birimleri ve arşivleri ise “Geleceğin
Bodrum
Ticaret
Odası”
vizyonuyla
personelin ve üyelerin kullanımına daha
uygun şekilde hazırlandı. Ticaret Sicil ve Oda
Sicil birimleri giriş katına indirilerek üyeye
kolay ulaşım sağlandı. Eğitim ve toplantı
salonlarının sayısının artırılmasıyla da tüm
bölgeye hizmet verecek bir yapı kazandırıldı.
Ayrıca KOSGEB, KGF, İş-Kur ve Kalkınma
Ajansı hizmet birimleri için de gerekli
altyapılar oluşturuldu.

- Sergi - Konferans Kat: Bu katta sadece
Odamızın makam araçlarına ve Oda
çalışanlarına ayrılmış bir otopark yer
almaktadır. Ayrıca bazı birimlerin arşivleri de
bu kattadır.
-1. Kat: bu katta sergi salonumuz, 200 kişilik
konferans salonumuz, 1 eğitim salonumuz
ve arşivler yer almaktadır. Ayrıca yarı açık
bir mekan olan su oyunları ile süslü iç
fuayemizde yaklaşık 30 kişilik sert zemin
amfi yer almaktadır. Düzenlenen sergiler ile
görevli çalışan ilgilenmektedir, giriş katında
yer alan ilan panomuzda süregelen sergiler
duyurulmaktadır.

BODTO Yeni Hizmet Binası inşaat süreci
hakkında BODTO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon; “ Başta BODTO
ailesi, sonrasında tüm Bodrumluların
heyecanla beklediği BODTO Yeni Hizmet
Binası inşaatımız planladığımız sürelerde
inşaya devam etti. Hizmet alanları üyelerin
ve personelin rahat edebileceği şekilde
oldu. Artık eğitim ve toplantı salonları,
üyelerimizin
kullanabileceği
toplantı
salonları ve konferans salonu gibi hizmet
alanlarıyla Geleceğin Bodrum Ticaret Odası
daha kaliteli hizmetler alınabilecek bir
yapıya sahip. Yeni binamız tüm bölgemize
hayırlı olsun.” dedi.

Üye Bekleme Salonu

Giriş Katı: Genel Sekreter Yardımcımızın
Ofisi, Vezne, Ticaret Sicil Birimi ve Oda
Sicil Birimi ile Teknik Destek ekibi ile server
Odamız bu katta yer almaktadır. Bu katta
ayrıca bir eğitim salonumuz bulunmaktadır.
Giriş katına gelen üyemiz danışmada
karşılanır ve sıramatiğe yönlendirilir.
Gerektiğinde danışmadaki çalışan yardımcı
olur.
Üye; Ticaret Sicil, Oda Sicil, Genel
Sekreterlik, Vezne ve Sigorta ve K Belgeleri
menülerinden yaptıracağı işleme göre sıra
alır. Eğer ticaret sicilde yaptıracağı işlemi

“BODTO Sizin İçin Çalışıyor”
Geleceğin Bodrum Ticaret Odası olmak
amacıyla
faaliyetlerini
çeşitlendiren
BODTO, yeni hizmet binası ile adından söz
ettirmeye, kurumsal kapasitesini üyeleri için
geliştirmeye devam edecektir.

2. Kat

varsa belge işlemleri yazışma ve danışma,
tescil işlemlerinden uygun olanını seçer.
Daha sonra bekleme salonuna yönlendirilir.
Bekleme sırasında çay kahve vb. ikramlardan
faydalanabilir, Odamızın kurumsal yayını
Bodrum Mavi Dergiyi inceleme şansı
bulabilir.
Sırası gelen üye çağırılan masaya gelir
ve evraklarının kontrolünü yaptırır ve
harç taahhukukundan sonra vezneye
yönlendirilir. Harcını ödeyen üye daha sonra
ticaret sicil gazetesi ilan ücretini yatırmak
için bankaya yönlendirilir. Bankadan ödeme
yapıp üyeden makbuz alınır ve işlemin
tescili yapılır. Yeni binamızın çevresinde bazı
bankalar, bankamatikler yakın konumdadır,
ayrıca bir PTT Şubesi de Odamıza çok yakın
mesafededir.
1. Kat: Bu katta, Genel Sekreterlik, Mali İdari
İşler ve Dış Ticaret Araştırma Eğitim Proje
birimi yer alırken ayrıca Kredi Garanti Fonu
Bodrum Şubesi de bünyemizde yine 1. Katta
yer almaktadır. 1. Katta kamu kullanımına
açık, içerisinde sunum imkanlarının da
olduğu ortalama 15 kişilik bir toplantı salonu
bulunmaktadır.
2. Kat: Meclis Başkanı Odası, Meclis Toplantı
Salonu, Yönetim Kurulu Başkanı Odası,
Yönetim Kurulu Toplanı Odası ve Halkla
ilişkiler Birimi ile Komite Odası-Kütüphane
bu katta yer almaktadır. Her hafta
düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantılarımız
ile her ay düzenlenen Meclis Toplantımız bu
katta olmaktadır. Meclis Salonumuz da 30
kişilik kapasite ile çeşitli kurum kuruluş ve
STKların da kullanımına açıktır.
Geniş engelli tuvaletlerimiz, çevreye duyarlı
sistemlerimiz bulunmaktadır.. Asansör ile
tüm katlara erişim mümkündür. Odamız
anlaşmalı olduğumuz güvenlik şirketince
kontrol altında olup acil durumlar için
eğitimli ekibimiz hizmet sağlamaktadır.
Odamız çevreye duyarlılık açısında atık
suyunu ayrıştıran özel bir makine temin
etmiştir. Odamızdaki ambalaj atıkları geri
dönüşüme gönderilmektedir.

1.Kat Üye Hizmet Giriş Alanı
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Kredi Garanti Fonu

1. Kat Toplantı Salonu

Üyelerimize daha iyi hizmet sunmak için
geliştirmeyi sürdürdüğümüz, yeniliklere
açık, yeni binamız kalite standartları gereği
kendini yenilemeye ve Geleceğin Ticaret
Odası anlayışını yaşatmaya devam edecektir.
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Prof. Devrim Erbil

Bodrum Ticaret Odası
Yeni Hizmet Binasında bir
ay süreyle sergi açtınız,
sergi ismi neden şiirsel
soyutlamalar,
burası
için seçtiğiniz eserlerin
özellikleri neler?

“Prof. Ressam DEVRİM ERBİL”

Devrim Erbil Annesi Nadide Erbil ile

Bodrum’a Sonsuz Yaşam Sevincini Armağan Eden Sanatçı
Yazı: Işın Barut

“Belki bir gün
büyük tuvaller
yapmaya gücüm
yetmeyecek ancak
o zaman tuvalime
bir şiir yazacağım,
o da benim resmim
olacak.”
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Bir
kadın
ritmik
seslerle
dikiş
masasında
geleceği
nakşediyor.
İpekböcekleri
çizgisel
hareketlerle
uçuşuyor masalsı, toz taneleri güneş
ışınlarında dans ederek Anadolu’nun
en güzel motifleriyle süslenmiş halısına
bırakıyorlar kendilerini… O sırada bir
çift göz, kahverengi, kendinden habersiz
kaydediyor tüm manzarayı, hissediyor…
Kadının bakışları gün ışığından haz
alarak klasik romanlar serisini okuyan
o kahverengi gözlü oğluna kayıyor. İyi ki
adını Devrim koydum diyor. Sıradanlığa
ve sevgisizliğe karşı devrimsel bir duruş
sergileyecek oğlu için bir ilmek daha
geçiriyor hayallerine. Çocuk halıya
bakıyor sonra, bir resim görüyor,
toz taneleri gümüşi birer deniz kuşu
olmuşlar, kanatlarında şiirler, özgürlüğe
uçuyorlar mavi…

Aradan yıllar geçiyor, Devrim Erbil
bu süreçte edebiyata duyduğu ilgiyle
şiire, ardından İstanbul Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne
girerek sanat hayatına başlıyor. Bedri
Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi olan
Erbil, henüz 29 yaşındayken Tahran
Bienalinde Saray ve Kraliyet 1.’lik
ödülüne layık görülerek 6 yıl sonra da
İskenderiye Bienalinden 2.’lik ödülüyle
dönüyor. Devlet sanatçısı Prof. Ressam
Devrim Erbil Türkiye’nin neredeyse
tüm üniversitelerinde konferans verip,
yurt içinde ve yurt dışında birçok sergi
açarak sanatın yaşattığı hazzı yaymaya
çalışıyor. Bodrum Ticaret Odası’nın
yeni hizmet binasında bir ay süren
Şiirsel Soyutlamalar Sergisinde “Mavi,
Bodrum’un diğer adı.” diyen Devrim Erbil,
yarımadaya en güzel eserini armağan
ediyor; SONSUZ YAŞAM SEVİNCİNİ…

Uzun sanat dönemi içinde
üzerinde çalıştığım birçok
konu,
değişik
temalar
oldu. Zaman zaman bu
temaları tekrar işlemekten
mutluluk
duyuyorum,
bunlardan biri de sevmenin
de
ötesinde
tutkunu
olduğum DOĞA… Doğa
mevsimleriyle, renkleriyle
her şeyiyle yaşam biçimimizi
duygularımızı
etkileyen
bir olgu olarak her zaman
ilgimi çekmiştir. Doğanın
bizlere verdiği ritmik yaşam
biçimi, günlerin birbirini
izlemesi, nefes alış-veriş
gibi titreyen ancak farkında
olmadığımız bir süregelen
ritmi var... Doğa tutkusu,
ritim, ritmik titreşimler,
çizgisel ritim gibi birçok
konuda
eser
yaptım.
Burada Bodrum’da Ticaret
Odası’nın yeni binasında
sergi açmam önerilince
büyük
gurur
duydum.
Doğa
şiirsellik
yaşam
sevinci derken bunun yeri
Bodrum’dur dedim, Ticaret
Odası açılısında sanatla
açılışın bir araya gelmesini
çok anlamlı buluyorum.
Sergime de içimdeki yaşam
sevincinin fışkırması olarak
“Şiirsel
Soyutlamalar”
adını
verdim. Çünkü sanatımın temel
unsurlarından biri yaşam sevincine
dayanan bir coşkudur. İnsanlar
resimlerimin önünde durup 10
saniye bile yaşamın güzelliğini
şiirselliğini hissederse kendimi
görevimi yapmış sayıyorum. O 10
saniyeler bir kişide değil yüzlerce,
on binlerce kişide birbirine
eklenen
mutluluklar
haline
geliyor... Bir insanın yapabileceği
en güzel iş bu bence. Sanatımın
temeli insanları mutlu etmek,
sanatı içimizde yeni filizler açtıran

coşku kaynağı olarak görüyorum.
Bodrum’u ise yaşamın en güzel, en
fazla özlenen, beklenen, idealize
edilen,
insanların
kendilerini
yaşamaya geldikleri bir kent
olarak düşünüyorum; o nedenle
birçok önemli konumdaki insanın
hayalinde Bodrum’a gitmek veya
Bodrum’a yerleşmek var. Ben de
bu güzel binanın güzel açılışında
sanatı seven bir Yönetim Kurulu
Başkanının ve onun sevgisini
hissedecek diğer yöneticilerin

sürekli olacağını düşündüğüm
sergi salonunda böyle bir sergi
açmanın mutluluğunu yaşıyorum.

“Daha çok insan
sanatı sevsin ve
daha çok insan
mutlu olsun diye
çalışıyorum.”
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Prof. Devrim Erbil

mavi olabilirdi iç mekanlarda. Mavi
Bodrum’a yakışıyor, Mavi bence
Bodrum’un diğer adı.
Size resmin şairi diyorlar.
Resim
yapmadan
önce
şiir
yazıyordum, ben her zaman
ilişkilerde o şiirselliğin, nezaketin
hoşgörünün önemli olduğunu
düşünüyorum.
İnsanlar
şiirle
daha hoş görülü olur. Biz her
şeyi tartışıyoruz ve illaki kendi
fikrimizi kabul ettirmek istiyoruz,
oysaki insanları dinlemek gerek,
işte yaşamın böyle küçük gibi
gözüken ancak anlamlı özellikleri
var, şiirselliği var. Durmuş Akbulut
Resmin Şairi diye bir belgesel

yaptı, orada bana şiir neden
yazmıyorsunuz dedi. Ben de dedim
ki belki bir gün büyük tuvaller
yapmaya
gücüm
yetmeyecek
ancak o zaman tuvalime bir şiir
yazacağım o da benim resmim
olacak.

“Hayatımın ritmini
sevgide buldum deli
gibi sevmekte...”

Devrim Erbil Akademi öğrencileriyle, 1972.

Bodrum derken gözleriniz
parlıyor…
Çünkü Bodrum denince herkesin
aklına bir özgürlük ve güzel yaşam
kavramları geliyor. Burada yaşamak
güzeldir. Ben Bodrum’dayım demek
bile insanlara yetiyor. Tabi buranın
enerjisi de ikliminden, oksijeninden,
kentin
tarihi
kurgusundan
geliyor… Ben bir de insanlarda
fiziksel-genetik özellikler olduğu
gibi kültürel-genetik özellikler
de olduğuna inanıyorum. Burası
çok değişik farklı kültürlerin üst
üste bir araya geldiği coğrafya,
dünyanın hiçbir yerinde bir ören
yerinde 7 farklı medeniyetin
üst üste geldiğini göremezsiniz.
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Bunu
Gordion’da
görürsünüz,
Çanakkale’de görürsünüz ancak.
Melez insanlar güzeldir çünkü çok
farklı 2 insanın birleşmesinden çok
güzel bir insan ortaya çıkar, hem
birbirlerine karşıtlardır hem de
birbirlerini beslerler, coğrafyalar da
böyledir. Farklı genler yeni kültürler
oluşturur, biyoloji Profesörü biriyle
de görüştüm, bu hemen hemen
ispatlanmak üzere olan bir teori
dedi. Anadolu kültürel bakımdan
çok önemli. Bodrum bunların
içinde en önemli yerlerden, her
zaman buradan gelip geçenlerin
ilgisini çeken bir kent. Bodrum
bence il olmalı, çünkü burada
fakülte var, burası ticari bir merkez,
turizm merkezi, hiçbir kent kıyı

liman kenti Bodrumla yarışamaz.
Onlarda gelişsinler ama Bodrum’da
hepsinin özellikleri bir arada.
Sanatçı gözüyle yeni binamız
hakkındaki
düşüncelerinizi
öğrenebilir miyiz?
Aslında ben bir ressam olarak
haddimi bilirim demek istiyorum.
Ancak böyle bir soruya mimarlarla
konuşup, mimarlık bölümlerinin
derslerine girerek birçok ünlü
mimarın yetişmesine payı olan biri
olarak belki birkaç söz söylemek
isterim. Ben fonksiyonu mimari
ile birleştiriyorum. Malevich’in
Siyah Kare eserinde yaptığı gibi,
karenin ortasına bir nokta koymak

bile sanattır. Orada altın oran,
köşelere uzaklık vb. detaylar
vardır. Mimarların en büyük
sorumluluğu fonksiyonla estetiği
birleştirmektir; bir mekanda hem
insanlar mutlu olacak, orada
yaşayacaklar hem de mekan
işlevsel ve görsel etki yapacak.
İşleri gerçekten zor. Bodrum
Ticaret Odası’nın yeni binasında
görüyorum ki binanın dışındaki
o kabuk görünüş gerçekten
çağdaş estetiğin sınırları içinde,
bu yarışmayı kazanan mimarlar
çağdaş sanatı biliyorlar ve böyle
güzel bir yapının Bodrum yapıları
içinde bir anlamı olacağının
farkındalar
demek
oluyor.
Görünüş olarak bina çok güzel, iç
dekorasyonda ise ben daha canlı
renkleri tercih ederdim, daha fazla
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Resimlerinizde ritimden
bahsettiniz, peki siz hayatınızın
ritmini neye borçlusunuz?
Tutku! Yani şiddetli bir sevgi.
Doğayla başladık ama bu sadece
doğayla kalmıyor. Doğada da
yaşamda da ikilemler var, o
determinizm hep bu ikilemi takip
ediyor, gün doğuyor batıyor, ışıkla
karanlık birbirini tamamlıyorlar.
Kadınla erkek de 2 ayrı cins, ne
onunla yapabiliyor, ne de onsuz…
Ama bu mücadele aynı zamanda
yaşam sinerjisini ortaya çıkarıyor.
Işık ve karanlıkta olduğu gibi
birbirini tamamlıyor. Renkte de zıt
renkler birbirinin tamamlayıcısıdır,
tıpkı hayat gibi. Ben hayatımın
ritmini bu coşkularda, deli gibi
sevmekte buldum; işini, eşini,
mesleğini, sanatı… Deli gibi sevmek
insana büyük enerji veriyor. Hayatım
çok fırtınalı geçti, annem dikiş-nakış
öğretmeniydi, annem ben resim
yapacağım diye her türlü fedakarlığı
yaptı, ona çok şey borçluyum.
Eşlerime de çok şey borçluyum, çok
güzel gurur duyduğum çocuklarım
var.
Olumsuz yanları unuttum;
hayatıma giren herkese saygı ve
şükran duyuyorum. Bugün 80
yaşındayım ve bazı hastalıklar beni
engellese de fırsat bulduğumda
ben 30 yaşındayım. Hayatta belli
bir süreçte nasıl atletler son 100
metrede depara kalkarlarsa artık
ben de o sona yaklaşırken daha çok
eser vermek için tempoda bir yaşam
sürüyorum. Bugüne kadar birçok
üniversitede konferans verdim,
Türkiye’de benim kadar konferans
veren, sergi açan yoktur. Çok şükür
benim bir şansım var ki resimlerim
seviliyor ve tanınıyor. Bunu birazda
sanatın çok sınırlı elit kesimde
kalmaması için verdiğim çabaya
bağlıyorum.

Sosyal Sorumluluk projeleriyle dikkat çeken Devrim Erbil

Bir Dünya sanatçısı olarak
Bodrum’da sergiler açmanız nasıl
karşılanıyor ?
Bodrum’u sevdiğim için buradayım
ama daha çok geçen hafta
Azerbaycan’daydım şimdi Madrid’e
gidiyorum,
sonra
Varşova’ya.
Bunlar arasında Bodrum’daki bu
serginin ne anlamı var diyebilirler
ama bu açılış sanatla yönetimin,
ticaretin, ekonominin bir arada
olması demek! Aslında sanat her
yerde var, olmalıdır da. Çünkü
sanat kendini iyi hisseden, onunla
yakın olunca duyarlı iç zenginliği
olan insanlar yaratır. Sanatım,
ailem, ülkem ve sevdiklerim eşlerim
sevgililerim her zaman benim için
büyük önem taşır.
Yaşama duyduğunuz bu tutku,
yani deli gibi sevmek… Merak
ediyoruz, Devrim Erbil deli gibi
sevince ne yapar?

“Sanat kendini iyi
hisseden, onunla
yakın olunca duyarlı
iç zenginliği olan
insanlar yaratır.”

Devrim Erbil deli gibi sevince
adeta kulu kölesi olur sevdiğininde,
ülkenin de kadının da… Ben ülkemi
hiçbir şey beklemeden çıkarsızca
Devrim Erbil kardeşleri Dilaver ve Berrin Erbil ile.
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24 Eylül 2017, Şiirsel Soyutlamar Sergi Açılışı

seviyorum, idealist bir şekilde.
Sanat nankör bir sevgili değildir, siz
ona bir şey verdikçe o da istediğiniz
her şeyi verir. Ama önce siz verin,
uykunuzu, enerjinizi tutkunuzu
vermelisiniz! İnsan ilişkileri de
böyledir bir şey vermeden almayı

beklemeyin. O yüzden kendinizi
verin, işte ben de kendimi
veriyorum,
sanata
veriyorum,
aşklarıma
veriyorum,
ülkeme
veriyorum… Daha çok insan sanatı
sevsin, sanatı sevip daha mutlu
olsunlar diye çabalıyorum…
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YİTİRDİKLERİMİZ

SADUN BORO

(d.1928, İstanbul - ö. 5 Haziran 2015, Marmaris, Muğla)

Saygı, Sevgi ve
Denizle Anıyoruz…
Yüzüne baktım,
Bir enginlik ve huzur…
Denizdeyim sandım,
Gökova sabahında,
Çam ve sığla ağaçları arasında.
Kısmet buymuş ya
Dedikodu yaptım balıklarla.
Denizcilerin hiç sönmeyecek feneri,
Titrek yelkenlerin cesur kahramanı,
Hoşçakal güleç yüzlü denizci,
Yelkenler fora…
Aganta burina, burinata!
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“Gençler buralara sahip çıksın, biz 35 sene uğraştık,
buralar hala bakir, mağdur edilmesin… Hem gençler hem
de çocukları için Dünya’nın en güzel yeri geleceğe miras
kalsın. Ondan sonra kendileri doğadan her fırsatta istifade
etsin; işte o zaman adam gibi yaşadıklarını hissederler!
Yoksa karınca gibi evden işe, işten eve gider dururlar…”
(Sadun BORO, 25 Mayıs 2015)

SPOR

Bodrum Cup 2017
Muğla Valisi Esengül Civelek, bu
yıl 29. su düzenlenen The Bodrum
Cup Uluslararası Yelken Yarışlarının
Bodrum Kisebükü etabını başlattı.

Bu yıl 105 tekne ve 1500’den fazla
yelkencinin
katılacağı,
yelken
dünyasının en önemli yarışlarından
olan The Bodrum Cup Uluslararası
Yelken Yarışlarının Karaada açıklarında
verilen startında Vali Esengül Civelek’e,
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ,
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet
Kocadon, Muğla Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ile
diğer görevliler eşlik etti.

Vali Civelek’in, “Bodrum Kupası
2017 yelken yarışlarına katılan tüm
yarışmacılara
gönülden
başarılar
diliyorum. Rüzgârınız bol pruvanız
neta olsun” diyerek başlattığı etabı
Vali Civelek ve beraberindeki heyet
sonuna kadar izledi.
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29. The Bodrum Cup Deniz Festivali ve Yelken
Yarışı, 21 Ekim Cumartesi günü Palmarina’da
düzenlenen ödül töreni ve MFÖ konseri ile son
buldu. 12’si yabancı, toplam 59 yarışmacının
katıldığı organizasyonda, irili ufaklı yaklaşık
100 yelkenli yer aldı. Bodrum Ticaret Odası
Başkanımız Mahmut Serdar Kocadon 48 numarada
Müsgebi isimli teknesiyle, Yönetim Kurulu Üyemiz
Erdem Ağan Vals isimli tirhandili ile yarışlara
katılan isimler arasındaydı.
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Denizleri ve koyları korumanın
öneminin
vurgulandığı
29.The
Bodrum Cup Deniz Festivali ve
Yelken Yarışı, ilk etap olan BodrumKisebükü TAV Passport etabı
ile başladı. İlk gün yarışlarında
Protokol teknesinde Muğla Valisi
Esengül Civelek ile birlikte Bodrum
Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
ve Muğla protokolü üyeleri yarışları
protokol teknesinden takip ederken,
BODTO Başkanı Mahmut Kocadon’da
48 numaralı Müsgebi adlı teknesi ile
yarışa katılanlar arasında yerini aldı.
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Bodrum Cup, 19 Ekim günü ise
3. Etap olan Anadolu Sigorta
Bodrum-Yalıkavak etabıyla sürdü.
Türkiye Yelken Federasyonu (TYF),
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve
Bodrum Belediyesinin katkılarıyla
Era Bodrum Yelken Kulübünün
ev sahipliğinde gerçekleştirilen
organizasyonda, ekipler üçüncü gün
mücadelesinde 17 millik Anadolu
Sigorta Etabı, Bodrum-Yalıkavak
rotasına yelken açtı.

Etabın sonunda yarım ay şeklindeki
Kisebükü sahil kıyısının önünde
toplanan tekneler, koya karşı simetrik
bir şekilde dizilerek kara ile denizi
birbirine kavuşturan tam bir çember
oluşturarak evrensel dilde sonsuz
sevgiyi simgeleyen bu çemberle
doğayı korumanın ve insan ile doğa
birlikteliğinin gücü vurgulanmış oldu.
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Büyük bir heyecanla beklenen
uluslararası deniz festivali ve yelken
yarışı The Bodrum Cup, katılımcılara
unutulmaz bir hafta sunarken 18 Ekim
Metro Cash & Carry Kisebükü-Bodrum
etabına 105 tekne ve 1500 yelkenci
katıldı.
Kisebükü’nde,
yaşamını
denize ve doğanın korunmasına
adamış, dünyanın çevresini teknesiyle
dolaşan ilk Türk denizci Sadun Boro

için de bir anma töreni yapılarak
denize dört çelenk bırakıldı. Törene
Muğla Büyükşehir Belediyesi- Deniz
ve Kıyı Tesis Müdürü Emre Tümer,
Bodrum Belediye Başkan Vekili Niyazi
Atare, Bodrum Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Kocadon ve Denizciler
Derneği Başkanı Mustafa Demiröz
katıldı.

Yine The Bodrum Cup kapsamında
Palmarina Bodrum’da düzenlenen
imza günü etkinliğinde; usta foto
muhabiri Ali Öz’ün biyografisini
anlattığı kitabı Yaşam-Söylem ile
Tekin Ertuğ, denizciliğe dair yazdığı
Özgürlük Hattının Batısına kitabı ile
Özkan Gülkaynak ve altı yaşındayken
kan kanseri nedeniyle hayata
gözlerini yuman torunu Yosun’un
anısına yazdığı Yosun’dan Masallar
kitabı ile Belkıs Öztin Koparanoğlu
kitapseverlerle buluştu. Etkinliğin
ardından kokteyle geçildi. Saat
21.00’de ise katılımcılar Meya
konserinde gönüllerince eğlendi.
Uluslararası deniz festivali ve yelken
yarışı The Bodrum Cup’ta dördüncü
etap olan PALMARİNA Bodrum etabı
da tamamlandı. Büyük bir heyecanın
yaşandığı final gününün akşamında

Heyecan dolu yarışın ardından
saat 18.00’de Alize yatındaki Art
Show’da 13 değerli ressamın eserleri
sanatseverlerle buluşuldu. Saat
19.00’da Endüstri Ürünleri Tasarımcısı
Yrd. Doç. Dr. Hakan Gürsu’nun
“Ödüllü Tekne Tasarımları” konulu
söyleşisinin yapıldığı etkinlik büyük
ilgi gördü. İnovatif tasarımlarıyla 180’i
aşkın uluslararası ödüle layık görülen
Yrd. Doç. Hakan Gürsu; yelkeni
aynı zamanda güneş paneli olan
ve olağanüstü yakıt tasarruflu
deniz taşıtlarından, susuz orman
yangınları söndürme araçlarına kadar
onlarca ürüne imza atmış değerli
bir bilim insanı. Söyleşi bitiminde
ise The Bodrum Cup katılımcıları,
saat 21.00’de Marina Yacht Club’ta
Duygu Soylu konseri ile coştuThe
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düzenlenen görkemli ödül töreninin
ardından katılımcılar Türk pop
müziğinin efsanevi grubu MFÖ
konseri ile buluştular. Türkiye’nin
uluslararası deniz festivali ve yelken
yarışı The Bodrum Cup’ın final
günü olan 21 Ekim’de son etap
sabah 10.30’da yapılan GümüşlükYalıkavak arasındaki PALMARİNA
BODRUM etabıydı. The Bodrum
Cup kazananlarını belirleyen yarışın
ardından
20.00’de
yelkenciler,
Palmarina Bodrum’da coşku ve
heyecan dolu bir törenle ödüllerine
kavuştu.
The Bodrum Cup Kazananları
The Bodrum Cup toplam sonuçlarına
göre “Nazlım II” birinci, “VALS” ikinci
ve “DRAGONFLY” üçüncü oldu.
Gulet kategorisinde “DRAGONFLY”
birinci, “VALS” ikinci ve “METRO
GRANDI” üçüncü gelirken, mozaik
kategorisinde “NAZLIM II” birinci,
“WENDY” ikinci ve “ANITTA” üçüncü
oldu. Tırhandil kategorisinin birincisi
“KALITA” olurken, ikinci sırada “HIZIR
1” ve üçüncü sırada da “BASTARDA”
geldi. Performans kategorisinde
“MELODY II” birinci olurken, standart
kategoride “TAKE IT EASIER” birinci,
“NERISSA” ikinci ve “ELELE II” üçüncü
sırada yer aldı. Cruiser kategorisinde
ise “WAHRING DARLING” birinci,
“MILTA MARINA CAPEHORN” ikinci
ve “FORTUNA” üçüncü oldu.
The Bodrum Cup’a bu yıl Muğla
Büyükşehir Belediyesi, Bodrum
Belediyesi, T.C. Bodrum Ticaret
Odası, IMEAK Deniz Ticaret Odası,
Bodrum
Denizciler
Derneği,
TURSAB ve TYF destek verdi. Ana
sponsoru Palmarina olan The
Bodrum Cup’ın etap sponsorları
ise Bodrum-Kisebükü etabıyla TAV
Passport, Kisebükü-Bodrum etabıyla
Metro Cash & Carry, BodrumYalıkavak etabıyla Anadolu Sigorta
ve Yalıkavak-Gümüşlük etabıyla
Technogym oldu.
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KÜLTÜR VE SANAT

Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle
olursa şiir, ezgi ile olursa musiki, resim ile
olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltraşlık,
bina ile olursa mimarlık… olur.

ÖNCE SANAT

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, 1928

SANATIN IŞIĞINDAN GİDİYORUZ
Yarımadamızda yıl boyu süren kültür-sanat faaliyetleri Mavi Dergi
olarak bizleri çok sevindiriyor. Bodrum’a sanatı çok yakıştırıyor, sanatın
turizmden ticarete kadar birçok alanı etkilediğini düşünüyoruz.
Özellikle yaz aylarında süregelen
festivaller birçok sektörü beslediği
gibi yarımadamızın konukları için
de kaliteli bir alternatif yaratmış
oluyor. 2017 yazında Uluslararası Bale Festivali, Gümüşlük Klasik
Müzik Festivali, Bodrum Müzik
Festivali, Karsanat Barok Müzik
Festivali, çeşitli Uluslararası Dans
Festivalleri, Caz Festivali, Antik
Tiyatro’da düzenlenen konserler,
Bodrum Türk Filmleri Haftası, sanat galerinde süregelen resim,
heykel sergileri, tiyatro gösterimleri, Bodrum’da yaşamış şairimiz
İlhan Berk sergisi, Bodrum
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Deniz Müzemizde “Denizden Gelen Sesler” başlığıyla organize
edilen sunumlar ve saymakla bitiremeyeceğimiz birçok etkinlik
hem yaza renk kattı hem de Bodrum’un sanatsız olamayacağının
birer kanıtı gibiydi. Önümüzdeki
dönemde ise Uluslararası Bodrum
Cup yarışları, Tırhandil cup ve daha
birçok denizcilikle ilgili ve sanatla
harmanlanmış keyifli etkinlik ufukta görünüyor.
Bodrum Mavi Dergi olarak Bodrum’daki tüm kültür-sanat haberleri bizim için kıymetli ancak hepsine
dergimizde yer verecek alanımız
olmadığı için özellikle Odamızın

sponsorları arasında bulunduğu
etkinlikleri sayfalarımıza taşıyabiliyoruz. Bu özel sayımızda ise Odamız açılışında bizimle yer alarak ilk
defa bir kamu kuruluşunun sergi
ile açılmasına aracılık eden değerli
Devlet Sanatçımız Ressam Devrim
Erbil ile röportajımıza yer verdik.
Ayrıca Bodrum Karsanat Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanı,
ödüllü sanatçımız Mezzosoprano
Esen Deveci ile sanatın birleştirici,
iyileştirici gücünü sizler için dergimize taşıyoruz.
Bodrum’un son bahar güneşinin
içimizi tatlı tatlı ısıttığı, sanat dolu
günler dileriz…

24 Eylül Pazar günü gerçekleşen yeni bina açılışımız ile Bodrum’da ilk kez bir kamu
hizmet binası sanatı bu kadar ön plana koyarak açılmış oldu. Dünyaca ünlü ressam, Devlet
Sanatçısı Prof. Devrim Erbil’in “Şiirsel soyutlamalar” isimli sergi açılışı Muğla Valisi
Esengül Civelek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye
Başkanı Mehmet Kocadon, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve
Muğla Protokol Üyeleri tarafından yapıldı.
Devrim Erbil farklı tekniklerle yapılmış 22 eserini Bodrum Ticaret Odasında Sergilemekten mutluluk duyduğunu belirterek sanatın her şeyin
temeli olarak ekonomiyle, ticaretle iç

içe ilerlediğini belirtti. Şiirsel Soyutlamalar, Geometrik Titreşim, Doğa
Soyutlaması, Şiirsel Doğa Soyutlaması, Ritmik Soyutlama gibi isimlere
sahip yağlıboya, halı dokuma, kilim

dokuma ve plexiglass eserler 1 ay süresince Odamızda halka sunuldu.
Doğadan ilham alan sanatçının sergimizdeki eserlerinde ağaçlar, kuşlar,
İstanbul, Anadolu, adeta çizgiler ve
renklerin içerisinde dans edip canlanıyor. Kimi zaman mavi, kimi zaman
pembe, kimi zaman altın rengi ile
turuncu dile gelip süregelen hayatın
ritmine karşı ölümsüzlüğü çağrıştırıyor. Şiirsellik, romantizmin ve yaşam
sevincinin vücut bulduğu sanatçı sadece eserleriyle değil mütevazi kişiliği, derin bilgisi ve saygın davranışlarıyla Mavi Dergimizin her zaman yer
vermekten gurur duyacağı isimler
arasında. Bazen bir esere bakıp içinizde mutluluk çıtırtıları duyarsınız,
sanki kan akışınızda bir elektriklenme
olur ve yaşamı kucaklamak istersiniz
işte Devrim Erbil bunu başarıyor, en
büyük dileğini…
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KÜLTÜR VE SANAT

DEVRİM ERBİL
Ressam Profesör, Devlet Sanatçısı
1937

Uşak’ta doğdu.

1955
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girdi.
Galeride, Halil Dikmen’in atölyesinde, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi
oldu.
“Soyutçu 7’ler” grubunu kurdu. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi
1959
Yüksek Resim Bölümünü bitirdi.
Akademi’ye asistan oldu. Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cemal Tollu ve
1962
Cevat Dereli atölyelerinde görev aldı.
1965
İspanya Hükümeti’nin verdiği sanat bursunu kazanarak gittiği
Madrid ve Barcelona’da başladığı meslek araştırma ve incelemelerine Paris ve
Londra’da devam etti.
1969

Yılın genç ressamı seçildi.

1969

Türkiye Çağdaş Ressamlar Derneği başkanlığı görevinde bulundu.

1975

Görsel Sanatçılar Derneği Başkanlığı yaptı.

1979

İstanbul Resim Heykel Müzesi Müdürlüğü’ne atandı.

1981

İ.D.G. S Akademisinde Profesörlüğe yükseldi.

1999

Kırgızistan Bilim ve Sanat Akademisi Onur Üyeliği unvanı verildi.

2000

Balıkesir Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi açıldı.

2004

Mimar Sinan Üniversitesi’nden emekli oldu.

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi kurucu dekanı
2005
olarak görev yaptı.
2015

•

Palacio National da Ajuda, Lizbon / Portekiz

•

Georgian National Museum, Tiflis / Gürcistan

•

Tirana National Museum, Tiran / Arnavutluk

Devrim Erbil Sanat, Kültür ve Eğitim Vakfı’nı kurdu.
YURTİÇİNDE ESERLERİNİN YER ALDIĞI BAZI MÜZELER

ULUSLARARASI ÖDÜLLERİ

•

Milli Kütüphane Koleksiyonu, Ankara
Resim Heykel Müzesi, İstanbul-Ankara-İzmir

KARSANAT Derneğinden Konser

1966

V. Tahran Bienali “Saray ve Kraliyet 1. Ödülü”

•

1972

IX. İskenderiye Bienali Resim 2. Ödülü

•

Selçuk Yaşar Müzesi Koleksiyonu, İzmir

•

Cumhurbaşkanlığı Köşkü, Ankara

Santa Lucia - Napoli Halk Şarkısı

•

Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi, Balıkesir

Cielito Lindo - C. Fernandez

•

İstanbul Modern, İstanbul

ULUSAL ÖDÜLLERDEN VE BAŞARILARDAN SEÇKİLER
1968

“Yılın Genç Ressamı Sergisi” Genç Ressamlar 1. Ödülü

Türkiye Cumhuriyeti 50. Yılı Resim-Heykel Yarışması “Atatürk ve
1973
Cumhuriyet Ödülü”
1974 ve 1976

DYO Resim Yarışmaları “Başarı Ödülü”

1978 ve 1982

Devlet Resim-Heykel Sergileri “Başarı Ödülü”

2000

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi “Görsel Sanatlar Ödülü”

2012

Art Bosphorus Çağdaş Sanat Fuarı İstanbul “Yılın Sanatçısı” Ödülü

2012

Yedirenk Sanat Vakfı “Ustanın Günü” Ödülü

2017

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği “Yılın Sanatçı” Onur Ödülü

YURTDIŞINDA ESERLERİNİN YER ALDIĞI MÜZELER
•

Ben and Abby Greg Foundation, Minnesota / ABD

•

Banja Luka Umneticka Galeriya / Bosna Hersek

•

Alexandria Museum of Fine Arts / Mısır

•

Museum of Contemporary Arts, Bükreş / Romanya

•

National Museum of History, Taipei / Tayvan
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Eskişehir Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskişehir

Seslendirilen repertuvar:

Solamente una vez - Agustin Lara

Erzurum Atatürk Üniversite Koleksiyonu, Erzurum

Remembranzas - M. Melfi

Hacettepe Üniversitesi Koleksiyonu, Ankara

Cascabelito - Jose Bohr

Devrim Erbil yurtiçinde ve dışında yüzlerce kişisel sergi açtı, karma sergilere katıldı. Türk
sanatını tanıtan sergilerin komiserliklerini yaptı (İskenderiye, Belgrad, Sofya, Kuveyt). Sanat
üzerine konferanslar verdi, yazılar yayınladı, radyo ve televizyon konuşmaları yaptı.
SANAT ANLAYIŞI
Devrim Erbil resmin şairi. Doğa onun tutkusu. Yaşamın ritmi ve devinimi onu her zaman
etkiliyor. Birbirinin benzeri ama tıpkısı olmayan tekrarlar, ikilemler onu varlık nedenini
sorgulamaya götürüyor.
Anadolu’nun kültürel mirası onun bakış açısını her zaman etkilemiştir. Kültürler arası ilişkiler ve
günümüze dek uzayan çizginin ortak paydaları; “Anadolu’da Yaşam Üstüne Çeşitlemeler” dizisi
belli bir döneminin vazgeçilmez konusudur.
İstanbul 60 yıldı yaşadığı bir kent; uçsuz bucaksız, tarihsel konumu ile doğasıyla olağanüstü.
Devrim Erbil şimdi İstanbul resimleri yapıyor. Bazen kuşbakışı bir görüntüyle bazen iki bir
bakışın birlikteliğiyle. Çoğunlukla kuşların kanat seslerindeki müziği ve hareketlerindeki ritmi
hissettirerek. Devrim Erbil eserleriyle bir anlık bir mutluluk duygusu – yaşam sevinci vermek
istiyor. Şiirin sözcükleri gibi bir anlık mutlulukları birbirine eklemek istiyor.

La Cumparsita - Matos Rodriguez

Açılışımızı daha da anlamlı kılan bir
diğer etkinliğimiz ise Karya Kültür ve
Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mezzosoprano Esen Demirci ve
Başkan Yardımcısı Piyanist Nihan A.
Simpson’ın verdiği konserdi. BODTO
sergi alanında gerçekleşen konser ile
Karsanat müzisyenleri bir kez daha
sanatseverleri kendilerine hayran bıraktı. Bir yandan sergi gezerken bir
yandan da Esen Demirci’nin büyülü
sesinden eserler dinleme şansı yakalayan izleyicilerin duydukları mutluluk
yüzlerinden okunuyordu.
2008 yılı itibariyle faaliyet gösteren
Karya Kültür ve Sanat Derneği›nin kuruluş amacı, Bodrum Yarımadası›nda

yaşayan sanatçıları, sanatseverleri,
çocuk ve gençleri bir çatı altında toplamak; KARSANAT Müzik ve Şan Stüdyosu›nda, uzman sanatçı ve eğitmen
kadrosuyla, Bodrum ve çevresinde
yaşayan çocuk ve gençlere, ABRSM
(Royal Schools of Music-London)
ve konservatuar yarı zamanlı eğitimine eşdeğer müzik ve şan eğitimi
verilmektir. Kurucu Üyeleri Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Opera
Sanatçısı ve Şan Pedagogu Gülderen
Erdoğmuş, Piyanist ve Besteci Nihan
A. Simpson olan derneğin yönetim kurulu başkanlığını Mezzosoprano Esen
Demirci, başkan yardımcılığını ise Nihan A. Simpson sürdürmektedir.
KARSANAT 2018-2019 Kış Dönemi
konserlerinin ilkini 9 Ekim 2017’de,
Belçika’dan Bodrum’a misafir olan Ensemble Mendelssohn orkestrası ve
Türk klarnet virtüözü Ayşegül Kirmanoğlu ile gerçekleştirdi. Konserlerin
devamı ise 23 Kasım 2017’de “Mozart’tan Dede Efendi’ye” konseri ve
6 Mart 2018’de “3. Karsanat Müzikal
Konseri» ile sürecek.
Bodrum Mavi
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Yeni hizmet binamızın bahçesini
süsleyen 150 yıllık bir zeytin
ağacımız var, bahçemizin en yaşlı
ağacı; en kıymetlisi ve bilgesi…
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon
tarafından Odamıza armağan edilen bu ağacın her
bir kıvrımında Bodrum’un tarihi, anıları, havası,
suyu… Zeytin ağaçları en uzun ömürlü şahitleri
yaşanmışlıklarımızın.
Bu ulu ağaç, giderek yok olan zeytinlerimizin anısına da
büyük öneme sahip, coğrafyamızın bereketli cevheri
zeytini korumak Ege ve Akdeniz’in kol kola verdiği bu
eşsiz yarımadanın geleceğini korumak demek…
Son iki sayımızda çevre haberlerimizin başköşesine
aldığımız zeytini koruyalım, kamusal alan
düzenlemelerimizde zeytine de yer verelim.
Yumrusuna zarar gelmediği sürece yaşamını
sürdürebilen bu ölümsüz ağacı sevelim ve ona sahip
çıkalım… Yaprağından, meyvesine, çekirdeğine
kadar şifa saçan, kuşlara yuva olan, gölgesinde
serinlediğimiz, şiirlerinde umut bulduğumuz zeytine
hak ettiği değeri verelim.
Mavi dergimizin 12. yılına girdiği bu sayımızda
sayfalarımızı süsleyen güzelliğe bir kez daha bakalım;
orada vazgeçmemeyi, barışı, bereketi ve özgünlüğü
bulacaksınız. Yani zeytini…
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ANTİK LELEG YOLUNU GÜN
IŞIĞINA ÇIKARDIK
DOĞA KORUMAYI VURGULADIK
“Tüm üyelerimizi ve
Bodrum Severleri Leleg
Yolumuzu yürümeye,
Bodrum’un saklı
güzelliklerini yakından
görmeye ve eşsiz
doğamızı korumaya
davet ediyoruz.”

Bodrum Ticaret Odası’nın, 2014-2017
Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında,
Bodrum’da turizm sezonunun uzatılması,
sektörün ticaret hacminin geliştirilmesi
amacıyla hazırladığı, Bodrum’da yürüyüş
yollarının
altyapısının
hazırlanması
faaliyetleri Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan
(GEKA) hibe desteği kazanılmıştı.
GEKA’nın 2015 yılı Turizm Altyapısı Mali
Destek Programı kapsamında açtığı
proje başvurularında BODTO projesi olan
“Bodrum Leleg Yolu” desteklenecek projeler
arasında yer almış ve 17 Eylül 2015 tarihinde

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nda düzenlenen
törenle proje sözleşmesi imzalanmıştı.
Hızla hayata geçirilen proje Mart 2017’de
Doğu etabının da açılması ile tamamlanarak
halkın beğenisine sunulmuştu.
“Bodrum Leleg Yolu” Projesi
Bodrum Leleg Yolu projesi kapsamında,
yarımada genelinde toplam 185 km’lik
yürüyüş yolu, 20 km’lik bisiklet yolu, kamp
alanları ve manzara tepelerinin altyapısı
oluşturulacak ve spor, doğa ve macera
turizmine hizmet verecek şekilde çevre
düzenlemeleri, levhalama ve işaretleme
çalışmaları yapılmıştır. Bu aşamadan sonra
Bodrum Leleg Yolu’nun tanıtım ve pazarlama
çalışmaları
yürütülecektir.
Fizibilite
çalışmaları GEKA’dan alınan destekle
yürütülen projenin bu süreçteki faaliyetleri
de yine GEKA desteği ile tamamlanmıştır.
Proje ile Bodrum’un mevcut doğal, kültürel
ve coğrafi yapısının ziyaretçiler tarafından
görülmesi sağlanarak, deniz-kum ve
güneş turizminin yanında doğa-tarih ve
spor turizmi ile de öne plana çıkarılması
hedeflenmektedir.
“Tüm üyelerimizi ve Bodrum Severleri
Leleg Yolumuzu yürümeye, Bodrum’un saklı
güzelliklerini yakından görmeye ve eşsiz
doğamızı korumaya davet ediyoruz.”
(proje hakkında detaylı bilgi için: bilgi@
bodto.org.tr)
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