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Başkandan

Mahmut Serdar KOCADON

Değerli Üyelerimiz,

Yeni bir yılı daha karşıladığımız
2018 yılının tüm üyelerimize ve
Bodrum’umuza güzellikler getirmesini diliyorum.
“12 ay nitelikli turistle turizm” hedefimizin gerçekleştirilebilmesi, Bodrum’da uygulanmakta olan tanıtım
ve pazarlama faaliyetlerinin yenilikçi ve değişikleri içinde barındıran,
kapsamlı ve katılımcı turizm hedefi
ve eylem planıyla benimsenmesi öncelikli stratejimizdir.
Bu kapsamda tüm Bodrumlu sivil
toplum kuruluşlarımız, işletmelerimiz, Bodrum’da yaşayan herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır.
Odamızın önderliğinde kurulan
Bodrum Tanıtma Vakfımız ile yurtdışı tanıtım faaliyetlerimizi tek elden
ve çok yönlü olarak yürütmekteyiz.
Rekabet edilebilirliği arttırabilmek
için turistik ürünleri tanıtmamız
önemlidir. Ancak tanıtım stratejisini
belirlerken hedef pazara yönelik bir
algı stratejisi oluşturmak gerekir. Bu
algı ile verilecek mesaj çok önemlidir.

Biz Bodrum’dan bu mesajı ziyaretçilerimize doğru bir şekilde güvenlik
ve mutluluk vaadiyle iletmekteyiz.
Yıllık turizm verilerimize bakarsak,
2016 yılına göre 2017 yılında havalimanından 483.431 yabancı ziyaretçi
girişi olmuş, deniz yolu ile birlikte
toplam 780.699 ziyaretçiyle bir önceki yıla göre %5,13 artış yaşandı.
2018 yılından beklentilerimiz ise
daha umut verici olmalı.
Her ne kadar ulusal ve uluslararası
piyasalarda bir takım yaşanan belirsizlik ortamı yatırımcıları ve ticaret
ortamını etkilese de 2018’in ilk fuarlarından gelen tepkilere göre Bodrum’un farklı ve alternatif pazarlarda tanıtımının artırılmasıyla 2018
yılı turizm açısından daha olumlu
geçecek.
Bodrum özelinde düşündüğümüzde
turizm sezonumuzun iyi geçmesi diğer tüm sektörlerimizi de etkileyeceği için umutla planlı çalışmalıyız.
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, Sevgili Bodrumlular,

Bodrum Ticaret Odası olarak Eylül
ayından bu yana tüm kurullarımız ve
birimlerimizle birlikte yeni binamızda hizmet vermektedir.

şında ise Bodrum Tanıtma Vakfı’nın
çalışmalarıyla Bodrum’un tanıtılması
ve sürekli gündemde tutulması ana
hedeflerimizdendir.

Üyelerimiz ve kamuoyu tarafından
da beğeni gören yeni hizmet binamızda yeni bir şevk ve heyecanla
2018 yılını karşıladık.

Tanıtım faaliyetleri salt fuar katılımlarıyla yürütülmüyor, değişen ve
sürekli yenilenen iletişim kanallarını
kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmak izlediğimiz diğer bir strateji.

Bodrum Ticaret Odası 2018 yılı çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken, öncelikle turizmde hedeflenen
sonuçlara ulaşmakta doğru teşhis,
müşteri memnuniyeti, alternatif turizm alanlarının öneminin bilinciyle
stratejik tanıtım faaliyetlerine destek vermektedir.
Başta Bodrum Belediyesi ve Ticaret
Odamız destekleriyle kurulan Bodrum Tanıtma Vakfı, ilçe bazında faaliyet gösteren önemli bir kurumsal
yapı olarak turizmimiz gelişmesine
katkı sağlamaktadır.
Yurtiçinde odamız öncülüğünde gerçekleştirilen fuarlara katılım, yurtdı-

Sonuç olarak Bodrum için bir araya
gelmiş ve sizler tarafından seçilmiş
kurumlar olarak bizler, sürdürülebilir turizm, daha çok kaliteli turist ve
ayakları yere sağlam basan güçlü bir
Bodrum ekonomisi için çaba harcıyoruz.
Mavi Dergimizde sizler için de bu
konuyu destekleyen faaliyetlerimizi
derledik.
Keyifle okumanızı ümit eder, bu vesileyle 2018 yılının Bodrumumuz,
üyelerimiz ve ülkemiz için huzurlu ve
bereketli geçmesini dilerim.
Saygı ve Sevgilerimle,

İlhan ERSAN
Meclis Başkanı
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Sevgili Üyelerimiz,

GELECEĞİN
BODRUM
TİCARET
ODASI, Cumhuriyetimizin 100. Yılına
hazırlanıyor

GELECEĞİN BODRUM
TİCARET ODASI

Bodrum da göreve başladıktan hemen
sonra, 20 Mart 2014 tarihinde “Bodrum
Mavi Dergisi” ilk yazısında “GELECEĞİN
BODRUM TİCARET ODASI” başlığı altında “İLK” ler den söz etmiş ve demişim ki:
“Anadolu’nun bu köşesinde, BODRUM
TİCARET ODASININ ve BODRUM MAVİ
Dergisinin de “İLK”leri var. Sadece bu
yörenin ticaretine değil, tarihine ve kültürüne olan katkıları da azımsanamayacak kadar çok. Belki de BODTO olarak
“Neydik?” ,
“Ne olduk?” ve “BODTO
’nun geleceği?” sorularının yanıtları da,
bu “İLK”lerde gizli.”
Sonraki yazılarda da gerek MAVİ Dergisinin, gerekse Bodrum Ticaret Odası’nın
ilklerini anlatmıştık. Tabi bu ilkleri burada tekrarlamayacağım anacak 2018’e
girerken yarımadamıza LELEG YOLU’ nu
kazandırmak ve onu mobil aplikasyon
uygulamasıyla dünyaya mal etmekte
bir İLK’tir, yeni hizmet binamızın mimari
bir yarışmayla Bodrum’a kazandırılması
da…
Bugün anlıyoruz ki, yazımın girişinde
söz ettiğim soruların cevabını ararken
‘İLK’ ler den başlamakla, geleceğin kurumlarını oluşturmak için doğru yapmışız. Kurumsallaşma ve sonrası geleceği
yakalama böyle başlıyor. SÜREÇ YÖNETİMİ uygulamaları için önce takım olmayı öğrenmek gerekiyor. Takım olmak
içinse öncelikle çatışmadan konuşmayı,
bir diğeriyle iyi iletişim kurmayı bilmek
durumundayız. Eğer vizyonumuz yoksa

geleceği planlayamıyoruz ve dolayısı
ile oluşturduğumuz Stratejik Planlar
işe yaramıyor. Bunun çözümü kurumlarımızda hazırladığımız gelecek planlarının “ stratejik düşünmeyi” öğretecek
şekilde olmasıdır. Bilim böyle söylüyor.
Onun hiçbir sözü bilimle ters düşmezse
bile, ne demiş yüce önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk, “ Eğer bir gün benim
söylediklerim bilime ters düşerse bilimi
seçin .”
Bu nedenle odamızın tamamlanan
üçüncü planı olan 2014-2017 BODTO
STRATEJİK PLANI sonuçları, kuruma kazandırdığı birikimleri ve yöntemleri yine
esas alınarak 2018-2023 BODTO STRATEJİK PLANI Cumhuriyetimizin 100.
yılına kadar tüm hedeflerimizi kapsayacak şekilde genişletilerek hazırlanmaya
başlanmıştır. Bodrum Ticaret Odasının
daha uzun süreli hedefler koymaya ve
bunlara ulaşmaya hazır olduğuna inandığımız için “CUMHURİYETİMİZİN 100.
YILINA HAZIRLADIĞIMIZ HEDEFLERİMİZİ” gelecek sayılarımızda bu sütunlarda bulacaksınız. GELECEĞİN BODRUM
TİCARET ODASI artık Cumhuriyetimizin
yüzüncü yılına hazırlanıyor. Bu da Odalar arasında bir “İLK”tir.
Artık tüm çalışanlarımızca bilginin öneminin, bilgiyi kullanarak çalışmanın
öneminin iyice anlaşılmış olduğuna inanıyorum. Planlı çalışmalarımıza verdikleri katkılardan dolayı hepsine teşekkür
ediyorum. Yeni binamızda sizlere sunacağımız daha iyi hizmetler ve faaliyetlerde buluşmak üzere, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Fuat ÖNDER
Genel Sekreter
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TOBB Başkanından

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

KAMU İDARİ
21. yüzyıl ademi merkeziyetçiliğin ön plana
REFORMUNU YENİDEN çıktığı bir yüzyıldır. Teknolojik dönüşümün kaGÜNDEME ALMALIYIZ rakteri ademi merkeziyettir. 21. yüzyıl meselelerine 20. yüzyıl refleksleri ile yaklaşamayız.
Yönetim kapasitesi ve anlayışı
20. yüzyıldan kalırsa, 4. sanayi
devrimini de uzaktan izlemekle
ve şimdiki gibi bolca dedikodusunu yapmakla yetiniriz. Kamu
idari reformunu yeniden gündeme alıp tasarlamakta fayda var.
Yeni teknolojiler hayatımızı değiştiriyor. Değişim sürecinin tam
ortasındayız ve halimiz körlerin
fili tarifine benziyor. Hâl böyle
olunca hemen herkes otomasyon üzerine odaklanıyor. Çünkü
en çok bunun ne manaya geldiğini görebiliyoruz. Konu otomasyon üzerine odaklanınca
herkes robotların olası işgücü
piyasası etkisi üzerine konuşur
oldu. Böyle olunca da teknolojik
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değişimin iyi bir şey olmadığı sonucuna da varılabiliyor.
Hâlbuki yeni teknolojiler, otomasyondan çok daha geniş bir
kavram ve iş sürecini içeriyor. İş
sürecindeki değişim çok daha
geniş ölçekli olacak gibi duruyor.
Yeni teknolojilerin etkisi sadece
tek iş gücü piyasası etkisinden
ibaret değil. Bizim gibi ülkelerde, yeni teknolojilerle daha hızlı
sıçrayabilmek ve yıllardır çözemediğimiz sorunları daha kolay
çözebilmek bile mümkün.
Yeni teknolojilerin niteliği ve
olası etkilerini görmek için Britannica’dan Wikipedia’ya geçerken neyin değiştiğine bakmak
lazım. Bu örnek bir bakıma 20.

yüzyıldan 21. yüzyıla geçişin hikâyesi gibi.
Eskiden evlerde değil internet, bilgisayar bile nadir olurdu. Ama evin durumuna göre mutlaka bir
veya bir kaç ansiklopedi mevcuttu. Ansiklopediler
sayesinde dünyada ne olduğunu öğrenirdik. Britannica’da bunlardan biriydi. Britannica Ansiklopedisi ilk olarak 1768 -1771 arasında üç cilt olarak
yayımlanmış. Son basılı Britannica ise 2010 yılında
32 cilt halinde çıkmış. Şimdi artık o da dijital.
Britannica’nın o 32 cildi çıkartabilmek için, 100
adet maaşlı editörü ve aralarında 110 adet Nobel
ödüllü ismin bulunduğu dört bin civarında katkıda
bulunan uzman yazarı varmış. Britannica Ansiklopedisi’ne kredibilite kazandıran, onu bir kaynak
olarak değerli hale getiren işte bu bireysel uzmanlıktı. Hepimiz konunun uzmanlarının madde
yazdığı, her konuda otorite sahibi bir metni okuduğumuzu düşünürdük. Ansiklopedicilik böyle bir
işti geçen yüzyılda.
Wikipedia’da ise böyle bir örgütlenme yok. İsteyen istediğini ekleyebiliyor, maddeleri istediği
gibi yeniden yazabiliyor. Peki, bu durumda Wikipedia’ya bir bilgi kaynağı olarak kredibilite kazandıran nedir? Her an, her bilginin, kolaylıkla elden
geçirilerek, değiştirilebilir olmasıdır. Britannica
bireysel aklı ve uzmanlığı öne çıkarırken, Wikipedia kolektif ve ortak akla dayalı bir bileşke sunmaktadır. Wikipedia’ya kredibilite kazandıran kolektif kontroldür.
Wikipedia’da bir makalenin beğenmediğimiz, yanlış olduğunu düşündüğünüz bölümünü değiş- tirebilirsiniz. Zaten en son nelerin değiştiğini, her
maddenin yanındaki ilgili tuşa basarsanız görebiliyorsunuz. Değişikliği kimlerin yaptığını da yine
aynı Wikipedia’da tespit edebilmek mümkündür.
Hatta yapılan değişikliklerin bir bölümünün bu
amaçla tasarlanmış bilgisayar programları olduğunu da görebilmek mümkündür. Bu kolektif
kontrol mekanizması sayesinde Wikipedia esasen
ortak aklın ve kontrolün bileşkesini yansıtır.

Bitcoin’in dayalı olduğu blockchain teknolojisi de
böyledir. İşte 21. yüzyıl esasen budur. Biz bu kavramlara ne kadar uzak kaldığımızı önce bitcoin işlemi yapmak neden caiz değildir diyerek ve sonra
da bitcoin işlemlerinin yasak olduğuna hükmederek gösterdik. Oysa piyasada değeri 400 milyar
doları aşan şifreli paralar artık hayatın bir gerçeği.
Amerika’da Chicago Mercantile Exchange’de veya
İsveç’te vergi ödemelerinde kabul edilmesi de gidişatı gösteriyor.
Yeni teknolojilerin manasını bilen bir idari altyapı
olmadan, 21. yüzyıla geçilmez derken işte bunları vurgulamış oluyoruz. Wikipedia’ya Türkiye’den
normal şartlarda erişmek mümkün değil. Ama az
biraz web ortamını bilen herkes bu yasağı aşmanın
ve erişmenin yolunu biliyor. Ama mahkemelerimizin ve kamu idaremizin Wikipedia’nın ne olduğunu
bilmediğini, teknolojiden ve bu yeniçağın anlamının farkında olmadığını ilan ediyoruz.
Zira Wikipedia’dan sanki bir merkezi editörler kuruluna sahipmiş gibi makaleleri tashih etmesi istenmez. Sistemin özü, beğenmediğinizi kişisel olarak tashih etmenize dayanıyor. Bizim yaptığımızsa
Wikipedia’ya geçen yüzyılın Britannica’sı muamelesi yapmak. Yeni teknolojileri idrak edemediğimizi göstermek, ne olduğunu kavrayamadığımızı resmileştirmek ülkemizin nasıl algılandığı açısından
da iyi değil.
20. yüzyıl merkezi otoritenin güçlü olduğu bir yüzyılsa, 21. yüzyıl ademi merkeziyetçiliğin ön plana
çıktığı bir yüzyıldır. Bu teknolojik dönüşümün karakteri ademi merkeziyettir. Ama Türkiye halen
çok merkeziyetçidir. Eğer bugün Wikipedia’nın işleyişini anlayamıyorsak, yarın blockchain teknolojisinin hayatımızı nasıl değiştireceğini de kavrayamayız demektir. 21. yüzyıl meselelerine 20. yüzyıl
refleksleri ile yaklaşamayız. Yönetim kapasitesi ve
anlayışı 20. yüzyıldan kalırsa 4. sanayi devrimini de
uzaktan izlemekle yetiniriz. Kamu idari reformunu
yeniden gündeme alıp tasarlamakta fayda var.

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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TOBB’DAN ZEYTİN DALI HAREKÂTINA DESTEK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve ona bağlı 365 oda ve borsa, ortak bir açıklama ile Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek verdi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu evsahipliğinde biraraya gelen oda ve borsaların Harekata ilişkin açıklaması şöyle:
“Türkiye’de iş alemini temsil eden Oda ve Borsa camiası olarak bu ortak açıklamayı yapıyoruz.
Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin başlattığı Zeytin Dalı harekâtının, haklı ve meşru olduğuna
inanıyor ve destekliyoruz.
Bu harekâtın, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi, hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için olduğunu görüyoruz.
Masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamızı kimse
beklemesin.
Bölge, terör örgütlerinden temizlenerek, huzur, güven ve barış ortamı yeniden tesis edilmelidir.
Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir.
Yurtdışında muhataplarımızı ve tüm küresel iş örgütlerini de, teröre karşı ortak duruş sergileme yönünde niyetlerini açık
bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.
TOBB ve 365 Oda-Borsa olarak milletimizin, devletimizin yanındayız.
Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, huzurunu bozma niyetinde olanların da karşısındayız.
Bizler ülkemiz ve milletimiz için daha büyük bir azimle çalışacak ve Türkiye’yi büyük hedeflerine taşıyacağız.
Yeter ki birlik ve beraberliğimizin kıymetini aklımızdan çıkarmayarak omuz omuza verelim.
Yeter ki birbirimizi sevelim, birbirimize inanıp, güvenelim.
Türkiye iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız.
Hayatını kaybeden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah, Mehmetçiğimizi
korusun, Ordumuzu muzaffer kılsın. Yar ve yardımcımız olsun.”
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Haberler
BODTO

Kasım Ayı Meclis Toplantımız
Bodrum Ticaret Odası Kasım ayı olağan
Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı İlhan
Ersan’ın yönetiminde 30 Kasım Perşembe günü BODTO Yeni Hizmet Binası
Meclis salonunda gerçekleşti. Yoğun bir
gündemle gerçekleşen toplantıda Yarımadayı ilgilendiren birçok proje konuşulurken özellikle alternatif turizm konusuna dikkat çekildi.

Bodrum İçin Çözüm
İstedik
TOBB
Ticaret
Odaları
Konsey
toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin ve Maliye Bakan
Yardımcısı
Cengiz
Yavilioğlu’nun
da katılımıyla 19 Aralık 2017 Salı
günü Ankara’da gerçekleşti. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon Konsey Üyesi olarak yer aldığı toplantıda
Bodrum hakkındaki sorunları Bakan
Tüfenkçi’ye iletme fırsatı yakaladı.
Her yıl Ticaret Odaları’nın katılımıyla
gerçekleşen TOBB Ticaret Odaları Konsey toplantısında konuşan TOBB Başka-

nı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “2017’de elde
ettiğimiz olumlu sonuçlarla rehavete kapılmamalı, riskleri göz ardı etmemeliyiz.
Ama fırsatları da gözden kaçırmamalıyız. 2018’de küresel büyüme ve ticaret,
bu seneden daha iyi olacak gibi görünüyor. Biz de bundan payımızı almalıyız..
İstihdam, üretim ve ticaret teşviklerini
sürdürmeliyiz Kamu ve özel sektör el
birliği içinde çalışarak, yüksek büyüme
temposun kalıcı hale getirebiliriz” dedi.
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon katıldığı Konsey Toplantısında BODTO tarafından hazırlanan sorunlar raporunu

sunma imkanı yakaladı.
BODTO, Bodrum için çözüm arayışını
sürdürüyor
Toplantıda söz alan BODTO Yönetim
Kurulu Başkanı ve TOBB Konsey Üyesi Mahmut Serdar Kocadon, Bakan
Tüfenkçi’ye Bodrum’da yaşanan ecrimisil kapsamında işletmelerin ödemek
zorunda kaldığı cezalar konusundaki
sorunları aktarırken, Ekim ayından bu
yana Yunan Adaları ile yaşanan ticari
yatların dolaşımındaki tedbir kararının
Bodrum’a etkileri konusunda da bilgi
verdi.
Bodrum Ticaret Odası’nın hazırladığı
raporun dikkat çeken bir diğer
başlığı da turizm kentlerindeki bütçe
yetersizliği oldu. TOBB Başkanı M. Rifat
Hisarcıklıoğlu da bu konuya değinerek
şunları kaydetti:

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon Odanın Kasım ayı faaliyetlerini açıklayarak, 14 Kasım tarihinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu
Toplantısına yeni hizmet binasında ev sahipliği yaptıklarını açıkladı. 9 No’lu meslek
komitesinin talebi üzerine, Yunanistan’a çıkış tedbir kararı uyarınca yatların yaşadığı
sorunların sezon öncesi çözümü konusunda
Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de görüştüklerini bildiren BODTO Başkanı Odanın üye sorunlarını üst yönetimlere aktarmaya devam
edeceğinin altını çizdi. Kasım ayı boyunca
gerçekleşen faaliyetlerden birinin de 6. Girişimcilik Eğitimi ile 23 Kusiyer eğitimi olduğuna işaret eden Kocadon, 29 Kasım 2017
Tarihinde Muğla Teknopark Olağanüstü
Genel Kurul Toplantısına katıldığını ve Bodrum’un bu projeden en üst seviyede faydalanması için çalıştıklarını bildirdi.
Toplantıda, Bilim Sanayi ve İl Müdürü Ahmet
Bayramer, Süzek KOSGEB Muğla İl Müdürlüğünden Derya Delice Altunbağ, KGF bodrum Şubesi Müdürü İbrahim Turhan ve KÜSİ
İl Temsilcisi Yrd. Dç Dr. Barış Ethem Süzek
konuk olarak yer aldı ve “KÜSİ Kapsamında
Destekler ve Faaliyetleri” hakkında görsel
sunum eşliğinde Meclis Üyelerimize bilgi
verdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Md Ahmet
Bayramer, davetleri için BODTO Meclisine
teşekkür ederken, “10. Kalkınma Planı doğrultusunda Ar-Ge Reform Paketi, Endüstri
ve Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında
çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Ar-Ge Reform Paketi yürürlüğe girmiş durumdadır.

AR-GE çalışmalarına ilgi duyan firmalar
başarı sağlamaktadır. Bakanlık-Bilim,
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, GEKA-KOSGEB-Muğla Ticaret ve Sanayi
Odası-TÜBİTAK ortak olarak çalışmaktayız ve müracatlara destek vermekteyiz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de
proje hazırlama kısmında destek vermektedir. Şu tarihe kadar 40 firma ve
5 Ticaret Odasına sunum yaparak bilgilendirmelerimizi gerçekleştirdik.” dedi.

organizasyonlardan kazanç sağlanmaktadır.” şeklinde açıklamada bulundu.

Extreme Sporlar 12 Ay Turizme Katkı
Sağlıyor
Odamız tarafından da desteklenen TR
Extreme “Rally Halikarnassos” yarışları
ve alternatif turizm hakkında BODTO
YK Üyesi Atilla Serttaş Meclis Üyelerine bilgi vererek, “16-19 Kasım 2017
tarihleri arasında Bodrum Yarımadası
ve Datça’da gerçekleşen Rally Halikarnassos yarışları İlçemiz turizmine katkı
sağlamıştır. Bu tür etkinliklerin Bodrum’u canlı tutmak ve turizmi 12 aya
yaymak adına büyük öneme sahip olduğu kanısındayım. Hollanda’dan, İtalya’dan, İngiltere’den gelen 4 ülkeden
yarışmacılarımız vardı. Rally Halikarnassos 2017 ilk başlangıcında uluslararası bir yarış haline geldi. 2018 yılında
Mart-Nisan ayında gerçekleştirilmesini
planladığımız bölümde daha fazla yabancı yarışçının katılacağı ve daha geniş kapsamlı olacağı kanısındayız. 150
yarışmacı katılımını sağlayacağız. Uluslararası basında haberlerimiz çıktı. Yerli Basında da oldukça geniş yer verildi.
TRT-CNN-NTV gibi kanallarda haberleri
yapıldı. Basında oldukça fazla yer almamız hem ilçemiz hem de Yarışlarımız
için büyük bir kazanç. Gençlerimiz için
bu spora katılmaları çok önemli, çünkü
hayatlarına bu sayede disiplin gelecektir. Bundan sonraki organizasyonlarımıza sizlerin de desteklerinizi bekliyoruz.
Çünkü bu spor alternatif turizme oldukça katkı sağlamaktadır. Çoğu sektör bu

“8 bin kişi Leleg Yolumuzu yürüdü.”
Toplantıda, Leleg Yolu Projesi hakkında
Odamız Dış Ticaret Araştırma Eğitim ve Proje Birimi tarafından Meclis Üyelerine bilgi
verildi. Birim memuru Saadet Kablı, GEKA
destekli proje ile 185 kmlik yürüyüş, 22
km’lik bisiklet yolu, işaretleme ve levhalama
çalışmalarımızı, yaklaşık 600 kişinin katılımı
2 kez doğa yürüyüşü etkinliğini, 1 web sitesini, 2 akıllı telefon uygulamasını hazırladıklarını açıklayarak, “Bodrum Leleg Yolu projemiz 22
Kasım 2017 tarihi itibariyle sona erdi. Bununla beraber Leleg Yolu’nun tanıtımı için
fuarlarımızda bunu anlatırken geldiğimiz
bu süreçte Kayseri, Bursa, Eskişe hir, Ankara, Söke, Didim, Milas ve Bodrum’lu yürüyüş
gruplarından oluşan yaklaşık 5 bin’i tekil olmak üzere yaklaşık 8 bin kişi Leleg Yolumuzu
yürüdü. Yerli ziyaretçilerimizin yanında yurtdışından gelen doğaseverlerde Leleg Yolunda buluşmaya başladı. Ukrayna’dan gelen bir
çiftimiz Leleg Yolu anılarını facebook adreslerinden paylaştı. Yakın dönemde Başbakanlığa bağlı Dağcılık Federasyonu, Bodrum’da
ulusal katılımı yüksek bir etkinlik planlaması
yapmaktadır.” dedi.

Meclis Üyesi Mehmet Ufuk Gürül ise, Bodrum Yarımadasında bulunan Emlak, Turizm,ve Yatçılık sektörlerindeki firmalar ile
Rusya’daki karşılıkları arasında ikili ilişkileri
geliştirmek, olası işbirlikleri için gerekli altyapıyı sağlamak amacı ile gerçekleştirilmesi
planlanan “Roadshow Moskov 2018” fuarı
konusunda Meclis Üyelerine tanıtım yaptı.

Bodrum 2017 turizm/ticaret sezonunun değerlendirildiği Meclis Toplantısında, 2018
turizm/ticaret sezonu için beklenti ve görüşlerin alınması konusunun daha geniş kapsamlı tartışılabilmesi için Aralık 2018 Meclis
toplantı gündeminde görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

“Turizm mevsiminde bu şehirlerin
bütçesi yetersiz kalıyor. Zira belediye gelirleri, turist miktarını dikkate alınmadan
belirleniyor. Vergilerin şirket merkezi
olan illerde ödenmesinden dolayı, asıl
yükü taşıyan, üretimin yapıldığı şehirlere
haksızlık yapılıyor. Üretim ve ticaret
hangi şehirde yapılıyorsa vergi gelirinden pay aktarımı da ona göre düzenlenmeli” dedi.
Diğer Odaların da görüş ve önerilerini sunduğu toplantı sonunda ilgili Bakanlıklarla TOBB aracılığıyla
çalışmaların başlatılacağı bildirildi.
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Aralık Ayı Meclis Toplantısı Sonrası BODTO
Meclisi Yeni Yılı Hep Birlikte Kutladı
Bodrum Ticaret Odası Aralık ayı Meclis toplantısı 27
Aralık Çarşamba günü yeni hizmet binası Meclis salonunda yapıldı. BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan’ın
yönetiminde gerçekleşen
toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon tarafından Aralık
ayı faaliyetleri sunuldu.
2017 yılı boyunca birçok
projeye imza attıklarını bildiren Kocadon, “Bu yıl da
fikirlerimizi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yeni binamızı kağıt
üstünden gerçeğe taşıdık
ve işte şimdi Meclisimizle birlikte yeni binamızda
Bodrum için çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.
BODTO Meclisi 2018 Bütçesini Onayladı
Meclis üyelerinin geniş
katılımıyla
gerçekleşen
toplantıda Odamız
2018 yılı gelir ve
gider bütçeleri oybirliğiyle onaylandı.
2017 sezonunu ve
yarımadanın ekonomik durumunu değerlendiren Meclis
Üyeleri toplantının
ardından
BODTO
çalışanları ile birlikte Oda konferans
salonu katında gerçekleşen 2018 yılı
kutlama etkinliğine
katıldılar. Kutlamada konuşma yapan
Meclis Başkanı İlhan
Ersan, “2017 yılında
hem ülkemiz hem
de Bodrum iş dünyası birçok zorlukla mücadele etti. Zor-
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luklar hep birlikte aşılır, biz de BODTO olarak bunu sağlamaya
çalıştık.” diyerek 2018’den umutlu olduklarını vurguladı. Mecliste gündeme alınan yarımadanın ekonomik değerlendirmesi
hakkında hem Meclis üyeleri
hem de BODTO çalışanları
etkinlikte fikir paylaşımına
devam etti.

-BODTO Yenilikçi Bir Odadır
Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon ise
Oda komite, meclis, yönetim
kurulu ve çalışanlarına verimli çalışmaları
için teşekkürlerini sunarak,
hep birlikte daha nice başarılara imza atmayı dilediklerini
belirtti. “Odamız çağa uyum
sağlamış, sürekli gelişim gösteren yenilikçi bir kurumdur.
Üyelerimiz ve karar vericiler
arasında bir köprü görevi gören
Odamız 2018 yılında da Bodrum
için çözümler yaratmaya devam
edecektir.” diye
konuştu.
Meclis
Başkanı
İlhan
Ersan’ın
doğum günü dolayısıyla hem de
yeni yılın gelişini
kutlamak amacıyla pasta kesildi.
Geçen bir yılın
ekonomik durumunun değerlendirildiği ve ticari
konuların görüşüldüğü kutlama Meclis üyelerinin yeni yıl dilekleri ile sonlandı.

Ocak Ayı Meclis Toplantısı
T.C. Bodrum Ticaret Odası 2018
Ocak Ayı ilk Olağan Meclis
Toplantısı Meclis Başkanı İlhan
Ersan’ın yönetiminde 30 Ocak Salı
günü gerçekleşti. 2017 turizm ve
ticaret faaliyetlerinin ve 2018 yılı
beklentilerinin
değerlendirildiği
toplantıda ayrıca Odanın 2017
yılı çalışma raporu incelendi. Bodrum Yarımadasına aralıksız olarak
hizmet veren Odanın birbirinden
başarılı çalışmalarla adını duyurması
BODTO Meclisi tarafından takdirle
karşılandı.
Ocak ayı olağan meclis toplantısında
Kredi Garanti Fonu Bodrum Şube
Müdürü İbrahim Turan’a Oda Meclisi
tarafından plaket takdim edildi. Meclis Başkanı İlhan Ersan’ın yönetiminde
gerçekleşen toplantıda, emekliye
ayrılacağı öğrenilen Turan, “Şubemizin
açılışında Bodrum Ticaret Odası’nın
emeği büyük. Ben de Bodrum’da KGF
Müdürü olarak çalışmış olmaktan çok
mutluyum. Emekliliğim sonrasında da
eminim ki yetkin arkadaşlarımız KGF’yi
en iyi şekilde yöneteceklerdir. Son 4
aydır Bodrum Ticaret Odasının yeni
hizmet binasında bize ayrılan bölümde
çalışmalarımızı yürütüyoruz, bunun
için de Odamıza teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek, Bodrum yarımadasına
hizmet vermiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.

-BODTO’nun Girişimleriyle Muğla İlinde
İlk Olarak Bodrum’da Açıldı
Meclis Başkanı İlhan Ersan, “ 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 kefalet
faaliyeti yürüten Kredi Garanti Fonu Bodrum Şubemiz
hizmet binamızda üyelerimize hizmet vermeye devam
ediyor. Odamızla yürüttüğü
işbirlikleri
için
İbrahim
Turan’a
teşekkürlerimizi
sunuyor, bundan sonraki
çalışmalarında başarılar diliyorum.” diyerek Bodrumlu
işletmeleri KGF’nin sunduğu
imkanlardan faydalanmaya
davet etti.

ailesi gibi olduğunu belirten ve duygulu
anlar yaşayan Kızılyurt, “Burada bu kadar
uzun süre çalışmaktan dolayı onurluyum.
Beni her zaman takdir eden Oda Meclisimize ve Yönetimine teşekkürlerimi
sunuyorum.” dedi.

Odanın En Eski Çalışanı Ali
Kızılyurt
Toplantıda ayrıca Bodrum
Ticaret Odası’ndaki 31 yıllık
emeği ile en eski çalışan olan
Vezne Memuru Ali Kızılyurt’a
Meclis Başkanı İlhan Ersan
tarafından teşekkür plaketi
takdim edildi. BODTO’nun
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Menemen Ticaret Odasından Ziyaret
25 Kasım Cumartesi günü Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Yılmaz GÜRAL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali AKBARLAK, Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin YONTUCU, Meclis Kâtip Üyesi
Coşkun YILDIZ ve Meclis Üyeleri
Muharrem FİLİZ, Aziz CİVAN, Önder
ZORBA ile beraberlerindeki heyet
Odamız Meclis Başkanı İlhan ERSAN ve Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar KOCADON’U
makamlarında ziyaret etti.
Menemen Ticaret Odası heyetine
Yeni Hizmet binamızı gezdiren ve
Bodrum’un ticari yapısını anlatan
BODTO Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon Oda ve Borsaların birlik
beraberlik içinde hareket etmesi
gerektiğine dikkati çekerek, “Menemen Ticaret Odamız bizi ziyaretleriyle çok mutlu ettiler. Yeni binamızla
bir getirdiğimiz yenilikleri ve projelerimizi kendileriyle konuşma
fırsatı bulduk. Yönetim Kurulu
Başkanı Yılmaz GÜRAL ve beraber-

indeki heyete ziyaretleri için teşekkür
ediyorum.” dedi.
Hafta sonunda da KOSGEB Girişimcilik
eğitimleriyle hizmete devam eden
Odamızın birimlerini tek tek gezen Menemen Ticaret Odası Heyeti Meclis ve
Yönetim Kurulu Başkanlarının misafirperverliklerinden duydukları memnuniyeti

dile getirdi.
Menemen Ticaret Odası heyetine Yeni Hizmet
binamızı gezdiren ve Bodrum’un ticari yapısını
anlatan BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon Oda ve Borsaların birlik beraberlik
içinde hareket etmesi gerektiğine dikkati
çekerek, “Menemen Ticaret Odamız bizi ziyaretleriyle çok mutlu ettiler. Yeni binamızla
bir getirdiğimiz yenilikleri
ve projelerimizi kendileriyle konuşma fırsatı bulduk.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yılmaz GÜRAL ve beraberindeki heyete ziyaretleri
için teşekkür ediyorum.”
dedi.
Hafta sonunda da KOSGEB
Girişimcilik
eğitimleriyle
hizmete devam eden
Odamızın birimlerini tek
tek
gezen
Menemen
Ticaret Odası Heyeti Meclis ve Yönetim Kurulu
Başkanlarının misafirperverliklerinden duydukları
memnuniyeti dile getirdi.

İlçe Emniyet
Müdürü Ertan
Sarıkaya
Odamızı Ziyaret
Etti
Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan
Sarıkaya 20 Aralık Çarşamba günü
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u
makamında ziyaret etti.
BODTO Yönetim Kurulunun göreve
atandıktan sonra kendisini ziyaret ettiğini
ve şimdi de kendisinin nezaket ziyaretinde
bulunduğunu söyleyen Sarıkaya Odanın
çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ayaz’ın da katıldığı ziyarette Emniyet Müdürü Sarıkaya’ya yeni hizmet binası
gezdirilerek taşınma sürecinin ardından
sağlanan gelişmeler aktarıldı.

Ege Üniversitesi Bodrum’da Okul Açıyor
Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakfı
Okulları Genel Müdür Yardımcısı
Muhlis Bingöl 22 Aralık Cuma günü
Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı
İlhan Ersan, Yönetim Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dinç’i yeni hizmet
binamızda ziyaret etti.
-“Rakip olmaya değil, Bodrum’a değer
katmaya geliyoruz.”

Bodrum’da
Ege
Üniversitesi
Güçlendirme Vakfı Okullarının bir
şubesini açmayı planladıklarını bildiren Muhlis Bingöl, Bodrum’un eğitim
kalitesine katkı sağlamak istediklerini açıklayarak, “Rakip olmaya değil,
Bodrum’a değer katmaya geliyoruz.”
dedi.

-“ İyi eğitimli gençlere ihtiyaç var.”
BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon
ise eğitimin önemine dikkat çekerek, “Hayırlı
uğurlu olsun; Bodrum un eğitim alanında
kaliteli okullar açılması Bodrum adına bizleri
sevindiriyor iyi eğitimli gençlere ihtiyaç var.”
dedi.

BESİAD Odamızı Ziyaret Etti
14 Kasım Salı günü BESIAD Yönetim
Kurulu Başkanı Emre Köroğlu ve beraberindeki heyet BODTO Meclis
Başkanı İlhan Ersan ile Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u
makamlarında ziyaret etti.
BESIAD’ın son dönem faaliyetlerini BODTO Başkanlarıyla paylaşan heyet, Odanın
yeni hizmet binasına olan beğenilerini
dile getirerek iyi dileklerini ilettiler.
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Bodrum’daki tüm kurum ve kuruluşların
konu Bodrum olduğunda el ele vermesi
gerektiğini söyleyen BODTO Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “Odamız yeni hizmet binasına
taşınması ile beraber eğitim salonlarını ve
toplantı salonlarını kamu kullanıma açmış
durumdadır, yeni binamız sadece kendi
faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimiz bir
yer değildir. Buradaki diğer hedefimiz
yeni binamızın Bodrum için güzel fikirl-

erin çıktığı bir ortam olmasıdır.” dedi.
Yeni hizmet binasına geçtiklerinden beri
hem Bodrum’daki hem de bölgedeki
birçok kamu kurum ve kuruluşunun ve
STK’nın kendilerini ziyaret edip iyi dileklerini ilettiğini paylaşan BODTO Başkanı
Kocadon, “24 Eylül günü gerçekleşen
açılışımızın ardından bizleri ziyaret eden
ve güzel dileklerini paylaşan herkese
teşekkürlerimizi
sunuyoruz.”
dedi.
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2018’DE ÜYELERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN
KONULAR
Haberler

BODTO

BODTO

Deniz Turizminde Son Gelişmeler
İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis
Başkanı Cengiz Kaptanoğlu 25 Aralık
Pazartesi günü Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon’u makamında ziyaret etti.
BODTO Yönetim Kurulu Üyeleri
Mustafa Güneri ve Orhan Dinç ile Milas Ticaret Odası Yönetim Kurulu Eski
Başkanı Nazmi Doğru’nun da katıldığı
görüşmede mavi yolculuk teknelerinin Yunanistan’a giriş yasağı gündeme
alındı.
BODTO Başkanı Kocadon, yasağın rezervasyon dönemine denk geldiğini
vurgulayarak,
“Türkiye’deki
mavi
yolculuğun neredeyse tamamı Muğla

TED Bodrum
Kolejinden
Odamıza Ziyaret
TED Bodrum Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Erken 28 Aralık
Perşembe günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u
makamında ziyaret etti.
2018 yılına girerken iyi dilek ve
kutlamaların iletildiği ziyarette Bodrum
Ticaret Odası’nın yıl boyunca sürdürdüğü
eğitimlere değinildi.
Yeni yılın Bodrum’un eğitim öğretim
camiasına kutlu olmasını dileyen BODTO
Başkanı, “İyi ticaret insanları yetiştirmek
istiyorsak, önce iyi eğitim vermeliyiz. Biz
de bu anlayışla Bodrum Ticaret Odası
olarak yarımadamızda en çok ihtiyaç
duyulan alanlarda eğitimler vermeye
çalışıyoruz. Amacımız hem üyelerimizin bu eğitimlerden faydalanması hem
de Bodrum’un iş gücünde kalite artışı
sağlamak.” dedi.
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kıyılarında gerçekleşiyor, yani bu yasak
en çok Muğla’yı etkiliyor. Bodrum Ticaret Odası olarak yasağın kaldırılmasını ve
ciddi pazar payına sahip mavi yolculuğa

sahip çıkılmasını istiyoruz.” dedi.
Görüşmede Bodrum Ticaret Odası’nın
10-18 Şubat 2018 tarihleri arasında
gerçekleşecek olan Boat Show fuarına
katılacağı Bodrum standı içinde sektörün temsil edilmeye devam edeceği
bildirildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası
Meclis Başkanı Cengiz Kaptanoğlu
BODTO’yu denizciliğe verdiği önem
için takdir ettiğini söyleyerek, sektörel
sıkıntıları gündeme getirdikleri ve
çözüm istedikleri için tebrik etti.
Görüşme Odamız ve IMEAK Deniz Ticaret Odası işbirliği ile yapılabilecek ortak
çalışmaların belirlenmesiyle sona erdi.

Değerli Üyelerimiz,
01.01.2018 itibariyle birçok yasal düzenleme iş
hayatında karşımıza çıkıyor olacak. Bu kapsamda
Bodrum Ticaret Odası, üyelerine yönelik olarak
yeni düzenlemeler konusunda uyarılarda ve
hatırlatmalarda bulundu.
BODTO Uyarıyor
BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. KOCADON, işletmelerin yenilenen ve değişen konuları
yakından takip etmesinin ticari hayatları için
önemine değinirken, “Üyelerimizin güncel yasal
konuları takip etmesi, hem zaman hem de doğru
uygulamanın takibi açısından gerekli bir konudur.
Bu da ileriki zamanlarda işletmelerin yaşayabileceği
olasılığı mağduriyetlerin engellenmesi için önemlidir.
2018’de daha güçlü bir ekonomi için yasal düzenlemelerin uygulamalarını hepimizi yakından ilgilendiriyor. Üyelerimiz tüm konuları www.bodto.org.tr web
sitemizden ve sosyal medya alanlarımızdan takip
edebilirler.” dedi.
Odamız üyelerine yönelik olarak hazırladığımız
önemli konular şöyle sıralanmaktadır;
İstihdam Teşvikleri
-Tüm sektörlerde ilave olarak istihdam edilen
kişilerin, SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. (Asgari ücret üzerinden,
2017 yılı için aylık 773 TL. 2018’deki asgari ücrete
göre yeni teşvik tutarı daha sonra ortaya çıkacak)
-İmalat sanayi ve bilişim sektöründe ilave istihdam
edilen kişilerin SGK primleri ve vergileri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. (Prime esas
kazanç üzerinden, 2017 yılı için aylık en fazla 1.778
TL. 2018’deki yeni teşvik tutarı daha sonra ortaya
çıkacak)
-18-25 yaş arasındaki gençlerin, kadınların ve engellilerin teşvikten yararlanma süresi 18 ay (1,5 yıl) olacak.
- Yeni açıklanan istihdam teşviki 31.12.2020’ye kadar
uygulanacaktır.
-Yararlanma şartı: İlave olarak istihdam edilecekler,
teşviklerden yararlanabilmeleri için işe giriş tarihinden önceki 3 ayda toplam 10 günden fazla
çalışmamış olmalıdır.
-1-3 çalışanı olan imalat sanayi işyerleri, ilave olarak
istihdam edecekleri 18-25 yaş arasındaki gençlerin;
ücret, SGK primleri ve vergileri, 1 yıl boyunca 1 ay
işveren tarafından, 1 ay devlet tarafından ödenecek.
(İlave istihdam edilen kişi 1 yıl çalışacak, işveren 6 ay
ücret, SGK primi ve vergi ödeyecek)
İşbaşı Eğitim Programları
- Bilişim, Enerji ve İmalat Sanayi sektörlerinde İşbaşı
Eğitim Programları 3 aydan 6 aya çıktı.
- Diğer sektörlerde 3 ay olarak uygulanmaya devam
edecek.
-Programa katılanların günlük 54 TL cep harçlıkları,
genel sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı
primleri devlet tarafından karşılanacak.
-İmalat Sanayi sektöründeki İşbaşı Eğitim Programına
katılan, 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara; İşbaşı
Eğitim Programı sürecince ayrıca aylık 400 TL bakım
desteği ödenecek.
-Siber Güvenlik, Yenilenebilir Enerji, Bulut Bilişim ve
Kodlama gibi geleceğin mesleklerinde düzenlenecek
İşbaşı Eğitim Programları, 18-29 yaş arası gençler
için 9 ay sürecek. Günlük 75 TL cep harçlıkları, genel
sağlık sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı primleri devlet tarafından karşılanacak.
Mesleki Eğitim
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği, “Mesleki Eğitim ve Beceri
Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında

İmalat Sanayi sektörüne yönelik mesleki
eğitim kursları düzenleyecek. Teorik ve
pratik eğitim 8 aya kadar sürebilecek.
Mesleki Eğitim kurslarına katılanların
günlük 54 TL cep harçlıkları, genel sağlık
sigortası ve iş kazası ve meslek hastalığı
primleri devlet tarafından karşılanacak.
-Özellikle temininde güçlük çekilen
mesleklerde ve nitelikli işgücü gerektiren sektörlerdeki mesleklerde gençlerin, akredite edilmiş mesleki eğitim
kurumlarında kendilerine uygun zaman
ve şartlarda mesleki eğitim almaları
sağlanacak. Bu kapsamda gençlere
alacakları eğitimde kullanabilecekleri
kupon
verilecek.
Mesleki
Eğitim
Kurumlarından belirli oranlarda istihdam
taahhüdü istenecektir.
Gençlere Yönelik Teşvikler
-18-25 yaş arası kısmı zamanlı çalışan
öğrencilerin yetim aylıkları kesilmeyecek.
-Yeşil pasaporta sahip olan gençlerin
kayıtlı çalışmaya başladıklarında yeşil
pasaportları artık iptal edilmeyecek.
Engellilere Yönelik Teşvikler
-En az %40 engelli raporuna sahip olanlar, iş kuracağı alanda girişimcilik eğitimi
sertifikasına sahipse ve kendi işini kurmak isterse İŞKUR tarafından verilen hibe
desteği 36 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseliyor.
7036 Sayılı İş Mahkemesi Kanununu:
ARABULUCULUK
1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe
girecek olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri
Kanunu’nu ile iş uyuşmazlıklarında artık
dava öncesinde arabuluculuk ile hem
zamandan tasarruf hem de uzlaşının
sağlanması hedeflenmektedir. Yürürlüğe
giren yasa ile işçi ve işveren arasında dava
öncesinde arabuluculuk ile çözüme gidilecektir.
-İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile
işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında
arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda
arabuluculuk
yolunu
deneyecekler,
arabuluculukta anlaşılmaması halinde
mahkemeye başvurabilecekler. Sistem
adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan
arabuluculuk başvurusunu 3 hafta
içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların
anlaşamaması halinde ilk iki saatlik
ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden
karşılanacak. Taraflardan birinin ilk
toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son
tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada
kısmen veya tamamen haklı çıksa bile
yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır.
Ödeme Kaydedici Cihazlar
-426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde; perakende mal satışı veya
hizmeti sunan işletmelerin, eski nesil
ödeme kaydedici cihazları yerine yeni
nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma
mecburiyeti getirilmiş ve mecburiyet
başlama tarihleri, mükelleflerin faali-

yet konuları ve 2014 yılı satış veya gayrisafi iş
hasılatları dikkate alınarak kademeli bir geçiş
takvimi çerçevesinde belirlenmiştir.
-Genel olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaz
kullanma muafiyeti getiren veya yeni nesil ödeme
kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinin başlama
tarihlerini öteleyen bir Genel Tebliğ olmayıp, 426
Sıra No.lu VUK Tebliği ile belirlenmiş olan kademeli geçiş takviminde herhangi bir değişiklik
yapılmamaktadır.
-483 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile organize perakende sektöründe faaliyet gösteren ve belli
işletme büyüklüğü ölçülerini aşan ve güvenli
bilgi sistemlerini kullanan firmalara, Tebliğde
öngörülen şartları sağlamaları koşuluyla eski nesil ÖKC’lerini alış faturası tarihinden itibaren 10
yılı geçmeyecek şekilde mali hafızaları doluncaya
kadar kullanma imkanı veya bütün satışlarına eFatura veya e-Arşiv fatura düzenlemeleri halinde
ise ÖKC kullanma muafiyeti getirilmektedir.
-Mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali
hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini
gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren
30 gün içinde başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce yeni nesil ödeme kaydedici
cihazları kullanabileceklerdir.
Kişisel Verilerin Korunması (KVK)
-07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ile; kimliği belirli veya
belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi
ifade etmektedir. Bu tanıma göre sadece gerçek
kişilere ait Kişisel Veri Kanun kapsamına alınmakta
olup bu kişilerle ilişkilendirilerek kimliği belirlemeye yetecek bir bilgi dahi Kişisel Veri olarak
sayılacak ve Kanun kapsamında korunacaktır.
-Bu nedenle Kanun kapsamında işletmelerin verileri işleme, dosyalama ve arşivleme konularında
sorumluluğu artmış, bu konuyla ilgilenen bir personel görevlendirmeleri zorunlu hale getirilmiş
olup, işletmelerin müşteri için tuttuğu kayıtların
korunması gerekmektedir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi
-Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik
eğitimin ulusal meslek standartlarına göre verilmesi zorunlu haline getirilmiş olup bu kapsamda
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından;
-25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi
Gazete’de 2015/1 No’lu tebliğ yayımlamıştır. 81
meslek grubuna 1 yıl içinde “Mesleki Yeterlilik Belgesi” alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu grupta yer
alan meslek grupları belgesiz çalıştırılamayacaktır.
Bu çerçeveye uymayan işverenler idari para cezası
işlemlerine maruz kalacaklardır.
e-TİCARET KAYIT İŞLEMLERİ
-11 Ağustos 2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren,
“ELEKTRONİK TİCARET BİLGİ SİSTEMİ VE BİLDİRİM
YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ” ile e-ticaret yapan işletmelerin yürütmesi gereken usul ve
esaslar belirlenmiştir.
-Bu çerçevede; ilgili tebliğin 5.maddesine
göre; kendine ait web sitesinden, aracı hizmet
sağlayıcısından veya yurtdışı aracı hizmet
sağlayıcısı vasıtasıyla e-ticaret faaliyeti yürüten
hizmet sağlayıcılarının 31.12.2017ye kadar www.
eticaret.gov.tr web sayfası üzerinden ETBİS’e
kayıt olmaları gerekmektedir. Bundan böyle eticaret yapacak işletmeler öncelikle ETBİS üzerinden kayıt olarak hareket etmelilerdir.

Haberler

BODTO

AKUT’tan Teşekkür Ziyareti

AKUT Arama Kurtarma Derneği
Bodrum Ekip lideri Sadettin Uslu
beraberindeki heyetle birlikte
22 Aralık Cuma günü Bodrum
Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon’u makamında ziyaret etti. BODTO Yönetim Kurulu

Üyesi Deniz Eyinç ve Meclis Üyesi
Toros Demirdöven’in de katıldığı
görüşmede AKUT Bodrum ekibinin
yarımadada yürüttüğü faaliyetlere
değinildi.
BODTO Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon AKUT bodrum ekibinin
yürüttüğü çalışmalardan duyduğu
memnuniyeti dile getirdi ve Leleg
Yolu yürüyüşlerinde de AKUT’un
MUĞLA 911 ile birlikte Odaya büyük

Herbafarm Akademi Odamızdaydı
Bodrum Yalıkavak’ta kurulan Herbafarm Akademi’nin sahibi ve KAGİDER
Onur Kurulu Üyesi Meltem Kurtsan,
Bodrum’da doğal yaşam ve sağlıklı
beslenme konularında araştırmalar
yaparak tıbbi bitkiler yetiştiriyor.
Bodrum Mandalinası hakkında da
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incelemeler yürüten Kurtsan, Bodrum Ticaret Odası ile iletişime
geçerek Bodrum Mandalina Yağı
hakkında bilgi aldı. Odamız Başkanı
Mahmut Serdar Kocaodon’u 25
Aralık Pazartesi günü makamında
ziyaret eden Kurtsan, Bodrum
mandalina yağı analiz sonuçlarını
inceleyerek fitoterapide ve kozmetik ürünlerde bu yağın rahatlıkla
değerlendirilebileceğini belirtti.
Odamız Başkanı Kocadon, “Odamız
girişimleriyle Bodrum mandalina
yağını çıkarttık ve analiz sonuçlarımızı
aldık. Şimdi sıra girişimcilerin bu
yağı değerlendirmesi ve üretime
geçmesinde. Mandalina bahçelerimizi üretime geçmeden koruyamayız,
mahsullerimize değer katacak her
girişimciye kapımız açık.” dedi.
Herbafarm
akademinin
sahibi
Meltem Kurtsan’ın bundan sonraki
aşamada Bodrum mandalina yağını
çeşitli ürünlerde denemesi bekleniyor.

destek sağladıklarını vurguladı.
AKUT Bodrum ekibi yeni hizmet
binasını gezerek Bodrum Ticaret Odasını tüm faaliyetlerinde
destekleyeceklerini bildirdi.
AKUT, kurulduğu günden bugüne
dek gerçekleşen 2651 operasyonda
2590 kişiyi, 1203 hayvanı kurtarmış
ve 299 ex bireyi de bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmiştir.

Haberler

BODTO

5 No’lu Komite
Üyemizden
Ziyaret

“İş Dünyasında Yeni Soluk : Arabuluculuk”
İşçi-işveren
uyuşmazlıklarında
dava şartı haline gelen arabuluculuk iş dünyasında yeni bir dönem
başlatacak.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut S. Kocadon, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036
Sayılı İş mahkemeleri Kanunu’nu ile iş
uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen
arabuluculuğun iş dünyasına olan etkilerini değerlendirdi. Dava Şartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini
vurgulayan Mahmut S. Kocadon, yeni
düzenlemede emeği geçen herkese
teşekkür ederken, camia olarak sistemin
başarısı için üzerlerine düşen ne varsa
yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

-Arabuluculukta anlaşılan konular
tekrar dava konusu yapılamayacak.

Mahmut S. Kocadon İş mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklamada;
“Arabuluculuk görüşmeleri sonunda
anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar
dava konusu yapmasının mümkün
olmadığını belirtirken, düzenlemenin iş
dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti. “İşçi de işveren
de ihtiyacını karşılarken bu sorunla
uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir.” dedi.
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-Arabuluculuk sürecindeki gizlilik emsal kararlar oluşmasını
engelleyecek.

“Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası
için büyük sorun haline gelen emsal
kararlar; işçi ve işverenin aralarında
yapacağı arabuluculuk anlaşma metni
gizli olacağından ve tüm taraflar ve
arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda
olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak
ve emsal oluşturmayacaktır.” diyerek sözlerine devam eden Mahmut S. Kocadon,
bu değişikliklerin iş dünyası tarafından
ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğini
vurguladı.
Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca
uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile
son bulacağını düşündüğünü dile getiren Mahmut S. Kocadon, “Vakit nakittir” sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden
bahsetti.

-Taraflar bir çözüm üretemezse ne
olacak?

Arabuluculuğun genel avantajlarının yanı
sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu
kadarla da kalmadığını belirten Mahmut S.
Kocadon “ Arabuluculuk sürecinde işçi ve
işverenin çözüm üretemediklerinin ortaya
çıkması halinde arabulucunun bir çözüm
önerisi getirebileceğini de sözlerine ekledi.

-Yeni düzenleme ile sistem nasıl ilerleyecek?

Mahmut S. Kocadon yeni düzenlemeler ışığında sistemi şöyle özetledi; “İşçi işveren alacağı ve tazminatı
ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında
arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler,
arabuluculukta anlaşılmaması halinde
mahkemeye başvurabilecekler. Sistem
adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan
arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde
sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması
halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı
bütçesinden karşılanacak. Taraflardan
birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi
durumunda toplantıya katılmayan taraf,
son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile
yargılama giderinin tamamından sorumlu
tutulacaktır.”

5 nolu komite üyemiz Bodrum Zeytinada
Otel Genel Müdürü Alişir Şahin 3 Aralık
Çarşamba günü Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u
makamında ziyaret ederek 2018 yılındaki
projelerinden bahsetti. Başkana Atatürk
portresi hediye eden Şahin, güncel
ekonomik konular hakkında Başkan
Kocadon’dan fikir aldı ve girişimlerini
anlattı.
2018 projelerinden birinin de Bodrum’un
tanıtımına katkı vermek ve bunu basın
aracılığıyla yapmak olduğunu belirten
5 Nolu Komite Üyesi Alişir Şahin, aylık
yayınlanan Pausecitys dergisinde Bodrum hakkında yazmaya başladığını bildirdi. Yaşam, seyahat ve gastronomi dergisi olan Pause’nin aynı zamanda Bodrum
editörü olan Şahin, Aralık sayısında “Bodrum kışın da çok güzel.” başlıklı bir yazı
hazırladı. Basınla iyi ilişkilwer kurmanın
önemine değinen Şahin, basının farklı
sektörler tarafından da desteklenmesi
gerektiğine dikkat çekti.

“Komite Üyelerimizi Takdir Ediyoruz”

BODTO Başkanı Kocadon’da “Bodrum’un

tanıtımında basının yeri çok önemli.” diyerek Alişir Şahin’i bu konuda sergilediği
girişimden dolayı tebrik etti ve şunların
altını çizdi: “Komite üyelerimizin işlerinde
başarılı çalışmalara imza attıklarını
görmek bizleri sevindiriyor. Konaklama
sektörüne yıllarını vermiş Alişir Şahin’e de
Bodrum’un tanıtımına katkı verdiği için
teşekkür ediyorum.” dedi.

-2018 Yılından Umutluyuz

2017’de yoğun bir turizm sezonu
geçirdiklerini ve 2016’da yaşanan mali

sıkıntıları bir nebze olsun aştıklarını
belirten Şahin, 2018 yılından umutlu
olduğunu açıkladı ve şöyle dedi: “Bu sene
de Bodrum Ticaret Odamızın bünyesinde
7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Travel
Turkey fuarına katılarak iş görüşmeleri
yaptık, yaptığımız ikili görüşmeler sonucunda fuarın bizim adımıza verimli
geçtiğini söyleyebilirim. 2018’in hem
kişisel hem de toplumsal olarak güçlü,
pozitif değişimlerin yaşanacağı, huzurlu
bir yıl olmasını diliyorum.” dedi.

“Çalışan Gazeteciler Günü” Kutlama Mesajı
Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler günü dolayısıyla kutlama
mesajı yayınladı.

etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz ve zaman
zaman basınımızı da bu etkinliklere davet
ediyoruz, gerek etkinliklerimize gerekse

basın bültenlerimize gösterdikleri ilgi
için basın mensuplarına teşekkür ederiz.”
dedi.

Bodrumlu gazetecilerin, gece gündüz
demeden büyük özveriyle çalıştıklarına
ve turizm sektörü başta olmak üzere,
yarımadadaki tüm sektörlerin başarıya
ulaşmasına katkı sağladıklarına dikkat
çeken Mahmut Serdar Kocadon, “Basın
toplumun temel taşlarından biridir.
Yaşadığımız bu iletişim çağında da basının
bilgi kirliliği yaratmadan halkı tarafsızca
bilgilendirmesi gerekir. Şüphesiz ki etik
değerlerine bağlı Bodrum basınımız
bunu gerçekleştiriyor. Kendil
erinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla Bodrum Ticaret Odası olarak
içtenlikle kutluyoruz.” dedi.
Sadece bugün değil her gün basına,
basının haber alma hakkına saygı
duyulması gerektiğini vurgulayan Kocadon, “Bodrum Ticaret Odası olarak birçok
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Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldık
Muğla
Teknopark
A.Ş. Yönetim Kurulu
toplantısı 13 Aralık
Çarşamba günü Muğla
Valisi Esengül Civelek
Başkanlığında
Bodrum
Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Başkanımız Mahmut
Serdar Kocadon’un da
katılımıyla
Milas’ta
yapıldı.
Kılıç
Holding
ev
sahipliğinde
yapılan
toplantıya Muğla Valisi
Esengül Civelek, Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mansur Harmandar, Bodrum Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Yönetim

Kurulu ÜyeleriOrhan Kılıç, Mustafa Ercan, Mevlüt Acar, Hamdi Yücel Gürsoy,
Mehmet Dişçigil ve Teknopark Genel
Müdürü Filiz Öner katıldı.
Toplantıda Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Mansur Harmandar ve Muğla Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş
Muğla Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı’na seçildi.
Görev dağılımlarının belirlendiği toplantı
kurul üyelerinin ikili görüşmeleri ile son
buldu.

Bodrum
Denetimli
Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulları
Toplantısı 14 Kasım Salı günü Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Toplantı Odası’nda yemekli olarak
gerçekleşti.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Barış
Duman’ın başkanlığında gerçekleşen
toplantıya, Baro Temsilcisi Cavidan
Karaöz Özyiğit, Bodrum Belediye
Başkan yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon, Bodrum İlçe Milli
Eğitim Müdürü Emin Geçin, Bodrum
Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen
Doğan, Deniz Ticaret Odası Başkanı
Gündüz Nalbantoğlu, Ziraat Odası
Başkanı Mehmet Melengeç, Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı
Mehmet Kurutaş, Esnaf ve Snt.
Kr. Koop. Başkanı Mustafa Danacı,
BESİAD Başkanı Emre Köroğlu, BODER
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Yeni Bir Projeye
Daha İmza Attık
Güney Ege Kalkınma Ajansının Güney
Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde;
bölgemizdeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere
destek sağlamak amacıyla başlatılan
2017 yılı Teknik Destek Programı
kapsamında
“BODRUM’DAN
İHRACATA ADIM ADIM” projesiyle
başvuru yapan Bodrum Ticaret Odası
destek almaya hak kazandı.
30 Ocak 2018 Salı günü Ajans ile imzalanan sözleşme sonrasında Şubat
ayında faaliyetlerine başlanacak proje
ile Bodrum Ticaret Odası üyelerin-

den belirlenecek 25 firmanın ihracata
başlaması, devam ettirmesi gibi konularda eğitim ve birebir çalışma fırsatı
sunulacaktır. Üyelerimizin yurtdışı
pazarına açılması, rekabet gücünün
arttırması gibi olanakların altyapısını
hazırlama fırsata bulacağı bu eğitim
ile Bodrumlu üreticiler, imalatçılar ihracata adım atacaktır.
Bodrum Ticaret Odası’nın üyeleri için
hazırladığı bu proje ile ihracat potansiyeli olan işletmelerin eğitim ve
danışmanlık faaliyeti ile ihracata adım
atmaları sağlanacaktır.

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut S. Kocadon; “AydınMuğla ve Denizli illerimizin kalkınmasına
ve gelişmesine öncülük eden Ajansımızla
yürüteceğimiz bu 6.projemiz. Kurum ve
kuruluşların kamu kaynaklarını kullanarak
projelerini gerçekleştirmesinin oldukça
önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Teknik destek programı ile Odamız
üyelerine daha kapsamlı bir eğitim ve
danışmanlık hizmeti sunacağız. Eğitimler
sonrasında firmalarımızın ihracat yapabilmesini amaçlıyoruz.” diyerek görüşlerini
dile getirdi.

Bodrum Mandarini Erzurum’da
Denetimli Serbestlik Koruma Kurulu
Odamızda Toplandı
Başkanı Halil Özyurt, İşkur İl Müdürü
İlyas Sarıyerli, Bodrum Sağlık Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Biçer,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf
Müdürü Bayram Aydeniz, Bodrum Halk
Bankası Şube Müdürü Mehmet Salih
Korkmaz, Bodrum Ziraat Bankası Şube
Müdürü Şükrü Seymen Erbaş ve Bodrum Vakıfbank Şube Müdürü Necmi
Alper katıldı.
Toplantı Koruma Kurulu BaşkanıBodrum

Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Barış Duman’ın
açılış konuşması ile başlarken, 2017 yılı
faaliyetleri kurul üyelerine sunuldu. Kurulun üç ayda bir Denetimli Serbestlik
Müdürlüğünce kurul üyelerine bildirim yapılarak toplanmasına oy çokluğu
ile karar verildi ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Barış Duman’ın Kurul Üyelerine teşekkürleri ile toplantı
sonlandı.

Bodrum
Ticaret
Odası’nın
girişimleriyle kurulan Bodrum İlçesi
Turunçgil Üretici Birliği tarafından
üretilen, Bodrum Mandarininden
katma değer yaratmak, mandarin
üretiminin eski coşkulu günlerine
kavuşmasını sağlamak amacıyla 2006
yılından bu yana üretilmekte olan
Bodrum Mandalin Gazozu Pazar kapasitesini genişletmeye devam ediyor.
Önceleri sadece Bodrum’da bulunan
Bodrum Mandalin Gazozu, Muğla il
geneline yayılırken, İzmir-Ankara ve
İstanbul’dan sonra gözünü kış turizminin önemli bir merkezi olan Palandöken Kayak Merkezine çevirdi.
Erzurum’daki
kayak
merkezinde
beğeniye sunulan Bodrum Mandalin
Gazozunun bu yolculuğu hakkında
Bodrum Ticaret odası Yönetim Kurulu

Başkanı aynı zamanda Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı olan Mahmut S. Kocadon, “ 2005 yılından beri
mandalinamızın gelişmesi, geliştirilmesi
için bir dizi faaliyetimizi sürdürüyoruz.
Yerel ve coğrafi işaret tescilli, sadece
Bodrum’da bu güzellikte üretilebilen
Mandalinamız Almanya, Avusturya’ya
yapılan ihracatlardan sonra bu yıl
yurtiçinde daha çok kişiye ulaşmak
üzere yola çıktı. Şu anda Palandöken
Kayak merkezlerinde Bodrum mandalina severlerle buluşuyoruz.” diyerek
görüşlerini dile getirdi.
Coğrafi işaretli Bodrum mandarinin
katma değeri yüksek, yeni ürünlerle
çeşitlendirilerek
yeni
girişimlerin
oluşmasını destekleyerek gelişmesi
için Bodrum Ticaret Odası tarafından
pek çok faaliyet ve projeye devam edilecetir.
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İyi Parti Odamızı Ziyaret Etti
İyi Parti Bodrum İlçe Başkanı Mehmet
Onur Şahbaz beraberindeki heyetle
birlikte Bodrum Ticaret Odası Meclis
Başkanı İlhan Ersan ve Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u
makamlarında ziyaret etti.
Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Eyinç ile İyi
Parti Yönetim Kurulu Üyelerinin de yer
aldığı görüşmede Bodrum’un sorunları

değerlendirildi. Odanın projeleri hakkında
bilgi alan parti üyeleri Odanın çalışmalarını
yakından takip ettiklerini belirterek yönetime beğenilerini dile getirdi.
-BODTO Bodrum’a Yön Veriyor
İyi Parti heyetine ziyaretleri için teşekkür
eden ve partinin hayırlı uğurlu olmasını
dileyen Bodrum Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon, “İyi parti üyeler-

ine çalışmalarında başarılar diliyorum. Odamız yeni hizmet binasına
taşındığından beri nezaket ziyaretlerimiz daha da yoğunlaştı. Odamıza gelerek çalışmalarımız hakkında bilgi alan
birçok kurum ve kuruluş var, Odamız
yenilikçi ve yön verici çalışmaları ile
Bodrum’a örnek olmaya devam ediyor.” dedi.

KGF Bodrum/Muğla Şube Müdürü Emekliye
Ayrılıyor
Bodrum Ticaret Odası Aralık Ayı

T.C.
Olağan Meclis Toplantısında Kredi Garanti Fonu Bodrum Şube Müdürü İbrahim
Turan’a Oda Meclisi tarafından plaket takdim edildi. Meclis Başkanı İlhan
Ersan’ın yönetiminde, 30 Aralık Salı
günü gerçekleşen toplantıda, emekliye
ayrılacağı öğrenilen Turan, “Şubemizin
açılışında Bodrum Ticaret Odası’nın emeği
büyük. Ben de Bodrum’da KGF Müdürü
olarak çalışmış olmaktan çok mutluyum.
Emekliliğim sonrasında da eminim ki yetkin arkadaşlarımız KGF’yi en iyi şekilde
yöneteceklerdir. Son 4 aydır Bodrum
Ticaret Odasının yeni hizmet binasında
bize ayrılan bölümde çalışmalarımızı
yürütüyoruz, bunun için de Odamıza
teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek, Bodrum yarımadasına hizmet vermiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu açıkladı.
-BODTO’nun Girişimiyle Açıldı
KGF Müdürü Turan’ın makamında ziyaret
ettiği Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon ise, “ 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
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Bodrum Sağlık Vakfı Odamızdaydı
Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu
Üyeleri ve öğrencileri Bodrum Ticaret
Odası’nı 24 Ocak 2018 Çarşamba günü
ziyaret etti.
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut S. Kocadon’u ziyaret
eden heyet vakıf çalışmaları hakkında bilgi

verirken, Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı ve BODTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya
1996 yılından bu yana hizmet vermekte
olan Bodrum Sağlık Vakfının engelli bireylerin toplumdaki yerinin artırılması
için yürüttükleri projelerin başarılı

sonuçlara ulaştığını belirtti.
Bodrum Sağlık Vakfı tarafından Odamıza
hediye edilen ve Sağlık Vakfı öğrencileri
tarafından tamamlanan seramik önünde
poz veren heyet, gelecek dönem
çalışmaları da görüşme fırsatı buldu.

Genç Liderler ve Girişimciler
Proje Sundu
Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği
üyeleri 18 Ocak Perşembe günü Bodrum
Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan
ile Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u makamında ziyaret etti.

kredi kullanımında kefalet faaliyeti
yürüten Kredi Garanti Fonu Bodrum
Şubemiz hizmet binamızda üyelerimize
hizmet vermeye devam ediyor. Odamızla
yürüttüğü işbirlikleri için İbrahim Turan’a
teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum.”
diyerek Bodrumlu işletmeleri KGF’nin
sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet etti.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için
kefalet imkânı sağlayarak onlara
destek veren Kredi Garanti Fonu
Bodrum Şubesi, 2012 yılında Bodrum
Ticaret Odasının çalışmaları sonucunda Bodrum’a ve Muğla İline hizmet
vermeye başlamıştı.

Dernek Başkanı Ali Mutlu Köse
önderliğinde
gerçekleşen
ziyarette
projelerini anlatan genç girişimciler
geri dönüşüme dikkat çekerek Bodrum Yarımadasında bu konuda ne gibi
çalışmalar yapabileceklerini anlattılar.
BODTO Meclis Üyesi Toros Demirdöven’in
de yer aldığı ziyaret sonucunda JCI üyeleri
ile birlikte çevre koruma konusunda ortak
çalışmalar yapılmasına karar verildi.
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Üye
Ziyaretlerimiz
Bodrum Ticaret Odamızın girişimci ve
başarılı üyelerinden Ahmet Kırtasiye Atatürk
Bulvarı üzerinde şube açtı. Yeni hizmet
binamızın yakınında yer alan şubeyi 3 Ocak
Çarşamba günü BODTO Meclis Üyesi Toros
Demirdöven ile birlikte ziyaret eden Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon,
“Markalaşmak güven yaratmak demektir. Ahmet Kırtasiye de Bodrumumuzda
markalaşmış ticari işletmelerden biri, kaliteden ödün vermeden çalışan üyelerimiz takdiri hak ediyor. Bodrum’un kaliteli işletmelere
ihtiyacı var.” dedi.
Ahmet
Kırtasiyenin
sahibi
Ahmet
Abdulganioğlu ile görüşen Başkan Kocadon,
sektörel problemler hakkında da bilgi alarak
Abdulganioğlu’nu istikrarlı çalışmalarından ve
yeni şube açılışından dolayı tebrik etti.

Acı Ot Festivali
Bodrum’un
markalaşmış
firmalarından
Çıngıloğlu’nun sahibi Mehmet Çıngıl 9 Ocak Salı
günü BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u
makamında ziyaret etti. 24-25 Mart tarihleri
arasında düzenlenecek olan Acı Ot Festivali düzenleme komitesinin de yer aldığı görüşmede festivalin etkin geçmesi adına yapılabilecekler konusunda
fikir paylaşıldı. Bodrum’da kış turizmine hareket
kazandırmak için festivallerin önemine değinen
Başkan Kocadon, “Bodrum Ticaret Odası olarak Acı
ot festivalinin destekçileri arasındayız. İlk kez düzenlenecek bu festivalde hem yöresel yemeklerimizin
tanıtımı sağlanmış olacak hem de Bodrum’un zengin
bitkilerine dikkat çekilecek. Tüm Bodrum severleri
bu festivale destek olmaya davet ediyorum.” dedi.

Bodrum, Travel Turkey Fuarının Vazgeçilmezi
Odamız organizasyonuyla ve Bodrum
Belediyesinin destekleriyle kurulan
Travel Turkey Fuarı Bodrum standı
7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında
Bodrum severleri ağırladı. Bodrum
Ticaret Odası üyelerinin stantta yer
alarak toplantı yapmaları dikkat
çekerken, fuar süresince Rusya, Hollanda, Amerika, Çin, Yunanistan ve
İran’dan gelen turizm heyetlerine
Bodrum tanıtıldı.
7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında
gerçekleşen Travel Turkey Turizm
Fuarında 7 Aralık Perşembe günü
Bodrum
Standının
açılış
kokteyli
gerçekleştirildi. Bodrum Mandalin &
Kule Bar ve Red Dragon Restoranın
katkılarıyla düzenlenen kokteyl Bodrum
severleri bir araya getirdi. T.C. Bodrum
Ticaret Odası (BODTO) organizasyonuyla
ve Bodrum Belediyesinin destekleriyle
hazırlanan standın açılışına İzmir Vali
Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, Tokat
Vali Yardımcısı Eski Bodrum Kaymakamı
Mehmet Gödekmerdan, CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Bodrum Bel-
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ediye Başkanı Mehmet Kocadon, Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman
Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Bodrum Belediyesi Başkan
Yardımcısı İsmail Altındağ, Bodrum
Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan,
BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon, BODTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat Önder,
BODTO Meclis Üyeleri ve
Bodrum Belediyesi Meclis
Üyeleri ile Muğla İl Kültür
ve Turizm Müdür Vekili
Filiz Mutlu, Didim Ticaret
Odası Başkanı Şaban
Üstündağ, İzmir Ticaret
Odası Başkanı Ekrem
Demirtaş, Fethiye Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı
Akif Arıcan, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Timur
Bayındır, Adana Otelciler
Birliği Başkanı Tayyar
Zaimoğlu, BODER Başkanı
Halil Özyurt, BOTAV Genel
Sekreteri Cemil Bayraktar ile çok sayıda
Bodrumlu firma katıldı.

Mahmut Serdar Kocadon:
“Bodrum standı hepimizin
temasını yaşatalım.”
Üyelerini Bodrum çatısı altında birlik beraberlik içinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını bildiren BODTO Yönetim
Kurulu
Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon,
“Bodrum
standımızda üyelerimizin iş görüşmeleri
yapabilmesi ve Bodrumumuzu
temsil
etmek için, Bodrum
Belediyemiz ve diğer
paydaşlarımızla birlikte tekrar Travel
Turkey fuarındayız.
Umuyorum ki üyelerimiz bu fuardan güzel sonuçlar almıştır.
2018 turizm sezonunu hep birlikte
daha iyi tamamlayacağız. Herkese iyi
fuarlar diliyorum.” dedi.
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Dosya

Fuarlar

Bodrum Severler de
Fuardaydı

Haziran 2018’de Dubai-Bodrum
Arası Direkt Uçuşlar Başlıyor

Bodrumlu gezgin Namık Kemal Başbay
da Bodrumu gittiği her ülkede tanıttığını
ve bununla gurur duyduğunu açıklayarak
çıktığı dünya turu sırasında Bodrum
standına uğramayı ihmal etmedi. “Yollarda hayat var ama Bodrum’da daha çok
hayat var!” diyen Başbay, yarımadada
motor sporları konusunda farkındalığın
giderek arttığını belirtti ve alternatif turizme dikkat çekti.

Gün boyunca Bodrum standında gerçeklesen iş görüşmelerinde Bodrum
Ticaret Odası Üyeleri olumlu sonuçlar
elde etti. Airarabia havayollarının
Birleşik Arap Emirlikleri-Bodrum arası
direkt uçak seferlerini başlatacağı bilgisi
fuar katılımcılarını sevindirirken, Airarabia Doğu Avrupa Bölge Müdürü Nuket
Angın ve Tav Bodrum Müdürü Serkan
Karahatay Sharjah/Dubai-BJV seferlerinin 12 Haziran 2018’den Eylül 2018
sonuna kadar hafta 3 sefer olacağını
bildirdi. Moldova-Bodrum arasında da
direkt uçak seferlerinin başlayacağı da
öğrenilen bilgiler arasındaydı. BODTO
üyesi bir acentenin İranlı bir tur operatörüyle anlaştığı İran’dan Bodrum’a
gelecek turist sayısında artış beklendiği
öğrenildi. Çinli ve Rus tur operatörlerinin Bodrumu temsil eden paydaşlarla
toplantı yapması ise dikkat çekti.

BODTO Üyeleri İkili
Görüşmelerde Aktif

Üyelerimiz Bodrum Markasına Sahip Çıkıyor
Travel Turkey Turizm Fuarı ve Kongresinin 2. gününde de yoğunluk devam etti. B holünde kurulan Bodrum
standında bir araya gelen Bodrumlu
firmalar geçen yıla göre fuarın daha
verimli geçtiğini açıkladılar. Güney Ege
Kalınma Ajansı (GEKA) yetkilileri, İZFAŞ
Genel Müdürü Gül
Şener ve İZFAŞ Satın
Alma Müdürü Gökalp
Soygül fuar yetkilileriyle görüşerek ortak
çalışmalar konusunda
neler yapılabileceğini
belirlediler.
Gün boyu stantta bulunan Bodrum Ticaret
Odası Meclis Üyesi
Hatice Türkel, Toros
Demirdöven ve Bodrum Ticaret Odası
Genel Sekreteri Prof.
Dr. Fuat Önder Bodrum standı konuklarını
ağırladı.
Bodrum Ticaret Odası
üyeleri bu yıl da Travel
Turkey fuar ve kongresine aktif katılım
sağlayarak farklarını
ortaya
koydu.
B
holünde stand açan
Bodrium Otel, Dema
Yatçılık ve Personel Tedarik firmaları fuarın
ilk 2 gününü verimli
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tamamladıklarını bildirerek Bodrum
standına da destek verdi. Fuarlardan
sorumlu BODTO Meclis Üyesi Toros
Demirdöven stand açan üyeleri ziyaret
ederek çalışmalarını inceledi.
Fuar süresince Bodrum standını canlı
tutmak isteyen BODTO, ilk gün Manda-

lin & Kule Bar ve Red Dragon Restoranı
destekleriyle düzenlediği açılış kokteyliyle Bodrumlu firmaları buluştururken,
fuarın 3. Gününde ise Zeytinada Otel’in
verdiği ücretsiz konaklama ve Happy
Bubbles firmasının verdiği scuba dalış
çekilişi yaptı. Fuar katılımcılarının yoğun
ilgisiyle
karşılaşan
çekiliş ile dalış turizmi
konusunda farkındalık
yaratılmak
istendiği
belirtildi.
9 Aralık Cumartesi
günü
Yunanistan’ın
Rodos Adası Belediye
Başkan
Yardımcıları
Teris Chatziioannou
ve Mariza L. Chatzilazarou
Bodrum
standını ziyaret ederek
BODTO Meclis Üyesi
Toros Demirdöven ile
görüşmelerde bulundu. Yunan adalarından
Bodrum’a gelen ve
Bodrum’dan
Yunan
adalarına giden turist kitlesine dikkat
çekilen
görüşmede
Yunan yetkililer iki
ülke arasındaki turistik
faaliyetlerin
ortak
çalışmalarla
arttırılabileceğini
vurguladı.

Fuara katılan BODTO üyelerinden
DEMA Yatçılık firma yetkililerinin ikili
görüşmelere imkan sağlayan Hosted
Buyer programından büyük verim alması
BODTO fuar yetkililerini sevindirdi. Fuar
öncesinde online randevular alarak
görüşmelere katılan DEMA Yatçılık yetkilileri fuar katılımı boyunca 30 firmayla
ikili görüşme yapma imkanı yakaladı. B
holünde stand açan BODRIUM otel ve
Personel Tedarik firma yetkilileri de fuar
katılımından verim aldıklarını açıkladılar.

“Daha güzel bir turizm
sezonunda buluşmayı
ümit ediyoruz.”

Fuar süresince çeşitli ajanslara röportaj veren BODTO Meclis Üyesi Toros
Demirdöven, “Odamız üyelerimiz için
burada Travel Turkey Fuarında 4 gün boyunca hizmet verdi. Katılan, bize destek
vererek yanımızda olan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz. Umuyorum ki
Bodrum Standı Hepimizin teması bu yıl
daha iyi anlaşılmıştır. Yaşamın Her Anında
sloganıyla katıldığımız Travel Turkey
Fuarına Bodrum’da daha güzel bir turizm sezonunda buluşmayı ümit ederek
veda ediyoruz.” dedi. İZFAŞ yetkililerini
Bodrum’a davet ettiklerini ve gelecek
yılki Travel Turkey Fuarı için toplantı
yapacaklarını belirten Demirdöven, İZFAŞ
yetkililerinin Bodrum’a verdiği katkıdan
duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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Bodrum, Hollanda Utrecht Turizm Fuarı’nda
09-14 Ocak 2018 tarihleri arasında bu yıl
48. kez düzenlenen Hollanda Utrecht Turizm Fuarı’nda bulunan Bodrum standı
yoğun ilgi görüyor.
Utrecht Turizm Fuarı’na
2010
yılından
beri
her yıl düzenli olarak
katılan
Bodrum’un
tanıtım çalışmalarını yapan Bodrum Tanıtma
Vakfı (BOTAV) fuarın ilk
gününde turizm profesyonellerini ağırladı. Bodrum Belediye Başkanı
ve Bodrum
Tanıtma
Vakfı Başkanı Mehmet
Kocadon’un ev sahipliğini
yaptığı standı Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı
Ömer Arısoy, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Tanıtım
Genel Müdürü Ahmet Temurci başta olmak üzere
Avrupa’da faaliyet gösteren seyahat acenteleri
ve tur operatörlerinin yetkilileri ziyaret etti.
Fuara katılan BOTAV
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Bodrum Otelciler Derneği
Yönetim Kurulu Üyeleri,
Bodrum Belediye Başkan
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Yardımcısı Kemal Orman, TAV Holding
Satış Pazarlama Müdürü Serkan Karahatay ve Bodrumlu turizmciler, Bodrum’a
gelecek turist sayısını artırmak için çeşitli
görüşmelerde bulundu.

Hiç
bir
koşulda
mücadeleyi
bırakmayacaklarını ifade eden Bodrum
Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, “Gördüğünüz gibi Bodrum standımızda çok güzel bir atmosfer var. Bu atmosferi
sağlayan, öncelikle turizmci arkadaşlarımıza,
Bodrum’u hiçbir zaman
yalnız bırakmayan tur
operatörlerimize, özellikle bu sene standımızı
ziyaretimize gelen sayın
müsteşarımıza, Kültür
ve Turizm Bakanlığı
Tanıtım Genel Müdürü
gerçekten çok teşekkür
ediyorum.
Bodrum
bu sene bir defa daha
Türkiye’nin bir turizm
merkezi olduğunu, turizmin nasıl yapıldığını
kanıtlamış
durumda.
Çünkü zaman zaman
Türkiye’de turizm ile
konaklama
sektörü
karıştırılıyor. Şu anda
Türkiye’de tek turizm
yapan bir yer var o
da Bodrum. Çünkü
Bodrum’a gelen bir turist şehir ile yaşayarak
tatil yapıyor ama konaklama sektörü yapan

bölgelerimizi de takdir ediyoruz. Onlar
da yine Hollanda fuarında ellerinden
geldikçe gayret gösteriyorlar. Bizi mutlu
eden, burada özellikle Avrupa turizminde Bodrum’a olan ilginin artması ve
şunu da söyleyebilirim ki, Hollanda’da
bir yükseliş var. Tabii bu yükselişleri iyi
değerlendirmek lazım. Bizim için önemli
olan 2014’teki Bodrum’a gelen turist
sayısıdır. Ama şu anda
bakıyoruz ki 2017’ye
göre yüzde elli artış
var, ama esasında bizde yüzde elliye göre
bir artış değildi bu.
Bunları baz almamız
için 2014 turizmine geri
dönmemiz
gerekiyor.
Ama şu anda hem ülkemizin Avrupa’ya bakış
açısı değişmesi hem
Türkiye’deki
olayların
tekrar
yumuşaması
lazım. Avrupa’daki ülkelerin Türkiye’ye bakışı
biraz daha yumuşadı.”
dedi.
Başkan Mehmet Kocadon fuarda Bodrum
haricinde Kuşadası ve
İzmir’in stantlarının yer alması konusunda
ise şunları söyledi:
“Şimdi tabii şöyle bir baktığımızda bize
en yakın Kuşadası ve İzmir’in standını

gördük. Gönül isterdi ki Muğla’nın
birinci geçim kaynağı turizm olduğu
için bir çok ilçemiz bu fuarlara katılsın.
Bu fuarlarımızın en büyük özelliği algı.
İnsanlar direkt o isime geliyorlar. Çünkü
her bölgemizi kendisine göre belleklerine kazınmış bir Avrupalı turist var. Bu insanlar geldiklerinde bu isimleri arıyorlar.
Dikkat ederseniz Bodrum 2005 yılından

beri bu fuarlarda o algıyı her zaman
yükseltmiştir ve gelen Avrupalı turist bu
fuarlarda Bodrum ismini görebilmiştir.
Yeni yeni isimler ekleniyor tabii. Bu bi-

zim için sevindirici. Bu sene özellikle
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bölgesel olarak yaptığı tanıtıma katılıyorum.
Bölge bölge stantlarda yer ayırmış, Ege
Bölgesi, Akdeniz Bölgesi olarak. Bunlar
güzel bir başlangıç. Hatta bu başlangıca
şunu da ekleyebiliriz; Türkiye’de isim
olmuş ilçelerin de ayrı ayrı tanıtımında
fayda olacağına inanıyorum. Bunun için
de Kültür ve Turizm
Bakanlığımızı da kutluyorum. Yavaş yavaş
turizmdeki
tanıtım
algımızı geliştirmemizin
iyi olacağına inanan bir
belediye başkanıyım.”
Bodrum’da
faaliyet
gösteren Ambrosia Hotel, Salmakis Bodrum
Resort, İzer Otel, Baia
Bodrum Otel, Rixos
Premium
Bodrum,
Delta Hotels By Marriott Bodrum, Kadıkale
Resort Otel, Kefaluka
Resort Otel, La Blanche
Resort&Spa Bodrum,
İsis Hotel&Spa, Yasmin
Bodrum Resort, Milta
Işıl Club Bodrum, Golden Age Hotel Bodrum& Avangarde Collection Yalıkavak,
100 m²lik büyük Bodrum standında
tanıtım çalışmalarını yürütüyor.
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Emitt Fuarında Bodrum En İyi Şekilde Temsil Edildi
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm
ve Seyahat Fuarı EMITT, 25 Ocak
Perşembe günü, TÜYAP Fuar ve
Kongre Merkezi’nde kapılarını turizm
profesyonellerine açtı. T.C. Bodrum
Ticaret Odası’nın organizasyonu ve
Bodrum Belediyesi’nin destekleri
ile
kurulan
Bodrum
standında
gerçekleşen açılış etkinliğine BODTO
Meclis Başkanı İlhan Ersan, Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Bodrum Belediye Başkanı
Mehmet Kocadon ev sahipliği yaparak, Bodrum standının turizmcileri bir araya getirmesinden dolayı
duydukları
memnuniyeti dile getirdi. Fuarın
geçen yıla göre daha verimli geçtiği belirtilirken,
Hindistan,
Çin,
Kore,
Birleşik Arap Emirlikleri,
Rusya, İngiltere, Ukrayna ve Balkan Ülkelerinden gelen heyetlerle
görüşüldü.
Dünyanın en büyük turizm
organizasyonlarından biri
olan EMITT fuarında bir kez
daha Bodrum’u temsil etmekten onur duyduklarını
belirten Bodrum Ticaret
Odası Başkanı Mahmut
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Serdar Kocadon, “Bodrum’un farklı sektörlerinden birçok temsilciyi standımızda
ağırladık, Bizim için fuarın en önemli getirisi üyelerimizin tek çatı altında bir araya
gelip fikir alış verişinde bulunması ve
verimli iş görüşmeleri yapmaları. “ dedi.
“Bodrum Standı Hepimizin” temasının
bu sene daha iyi anlaşıldığını vurgulayan
BODTO Başkanı, “Odamız tüm birikimi ve
özverisi ile bir fuarı daha başarılı şekilde
tamamlamıştır. Başta Bodrum Belediyemiz olmak üzere bizlere destek veren
tüm paydaşlarımıza ve özellikle standımızı
boş bırakmayan hem iş görüşmesi yapan
hem de Bodrum’u temsil eden üyelerim-

ize şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Bodrum Her Zaman Farklı

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, Bodrum’un bir mıknatıs gibi herkesi
kendine çektiğinin altını çizerek, “Bugün
Bodrum Belediyemiz, Bodrum Ticaret Odası
ve Bodrum Tanıtma Vakfı başta olmak üzere
Bodrumdan birçok kurum ve kuruluş bir arada. Katılım da oldukça umut verici. Her zaman olduğu gibi yine Bodrumumuz farkını
ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu.

Protokol İsimleri Bodrum
Standındaydı

Bodrum’un

en

eski barı olan Veli
Bar’ın
katkısıyla
gerçekleştirilen ve
Bodrum mandalinası
ile yapılan içeceklerin ikram edildiği
Bodrum standı açılış
kokteyline Kocaeli
Valisi Hüseyin Aksoy,
İzmir Vali Yardımcısı
Cumhur
Güven
Taşbaşı,
Bodrum
Belediye
Başkanı
Mehmet Kocadon,
Antalya Konya Altı
Belediye
Başkanı
Muhittin
Böcek,

Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı
İlhan Ersan, BODTO Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon,
Meclis Üyesi Toros Demirdöven,
Malta İstanbul Başkonsolosu Franklin
Aquilina, TUROFED Başkanı Osman
Ayık, İstanbul Otelciler Birliği Başkanı
Timur Bayındır, Bursa Otelciler Birliği
Başkanı Haluk Beceren, Artvin İl Turizm Şube Müdürü Özcan Cambaz,
Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Kamil
Özer, Rusya Otelciler Federasyonu
Başkan Yardımcısı Vadim Shpilman,
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi yetkilisi Şevin Yalçın, Muğla
Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm
Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Özgür
Akdağ, BODER Başkanı Halil Özyurt,
BOYD Başkanı Serdar Karcılıoğlu ve
çok sayıda BODTO üyesi katıldı.
Bodrum standını ziyaret eden isimler
arasında Savcı Fehmi Tosun, İyi Parti
Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı
Burak Akburak Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akif Arıcan, Eski
Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ve Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr.
Mehmet Çetin yer aldı. Bodrum’u
temsilen fuara gelen çeşitli kurum ve
kuruluşların birlik beraberlik içerisinde
stantta yer alması dikkat çekti.

Hindistan İle İyi Niyet Anlaşması
İmzalandı

Fuarın ilk gününde Bodrum Standını ziyaret
eden Hindistan Mahashtra Ticaret Odası Başkanı

Santosh Mandlecha, fuar katılımı
öncesinde Bodrum Ticaret Odasının
yürüttüğü çalışmalardan ve akreditasyondaki başarısından etkilendiklerini
belirterek iyi niyet anlaşması imzalamak istediklerini söyledi. BODTO Meclis
Başkanı İlhan Ersan ile Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon teklifi değerlendirerek iki ülke arasında
ticari ve kültürel işbirliğini geliştirmek
adına anlaşmaya sıcak baktıklarını belirtti. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, BODTO Meclis Üyesi
Toros Demirdöven ve Mahashtra Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Konseyi
Başkan Yardımcısı

EMITT 2018Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (25-28 Ocak 2018, İstanbul)
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Manpreet Singh ile Meclis Üyelerinin
katılımı eşliğinde imzalar atıldı. BODTO
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “Hint
pazarı gelişmekte olan bir pazar, hem
ticari anlamda hem de turistik anlamda
iki ülke arasındaki çalışmaları arttırmak
gerekiyor. Mahashtra Ticaret Odası bizim gibi bulundukları bölgede değer
yaratan bir Oda, imzaladığımız iyi niyet
anlaşması sonrasında ortak çalışmalar
yaparak yarımadamıza bir katkı sağlarsak
ne mutlu bize. Fuar biter bitmez bu konuda girişimlerimizi başlatacağız. Özellikle her sektörü besleyecek olan düğün
turizmi konusunda Hint pazarını iyi
değerlendirmeli, Bodrumun bu konuda
tanınmasını sağlamalıyız.” diyerek Hintli
heyeti 2018 yılı içerisinde Bodrum’da
görmek istediklerini vurguladı.
BODTO Üyeleri Fuarı Değerlendirdi
Zeytin Ada Otel Genel Müdürü Alişir
Şahin:
Bodrum Ticaret Odası üyeleri fuar
hakkında genel değerlendirme yaparak
fuarın geçen seneye göre daha verimli
geçtiğini bildirdi. Bodrum Ticaret Odası
5 Nolu Komite Üyesi ve Zeytin Ada Otel
Genel Müdürü Alişir Şahin Odanın fuara
katılmasının önemine dikkat çekerek,
“Son 2 yıldır turizmin kötü oluşu bizi kötü
etkiledi ama EMITT bu yıl insanların
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turizmden daha umutlu olduğunu gösterdi. Bu sene getirilen broşürler de daha fazla tüketildi. Bu yıl fuarda farklı acenteleri
de görüyoruz ve Bodrum standımızda
oturup bu kişilerle görüşebiliyoruz. Bodrum standı bir buluşma noktası olarak iyi
ki bu fuarda var. Bu seneden daha umutluyuz, turizmin yavaş yavaş yaralarını
saracağına inanıyorum.” dedi.

Turizmci Sedat Balıkçı
BODTO üyelerinden turizmci Sedat
Balıkçı ise, bu yıl fuarı daha hareketli
gördüğünü belirterek, 2018’de özellikle
iç turizmin daha iyi olacağını tahmin
ettiğini söyledi. “Bodrum tatili hayal
ediyorsanız rezervasyonunuzu son dakikaya bırakmayın çünkü yoğun sezonda
hem yer bulmak zor oluyor hem de
fiyatlar yükseliyor.” diyerek tatilcileri
uyaran Balıkçı ”Yurt dışı pazarında bu
yıl ortalama %30’luk artış bekliyoruz.”
şeklinde açıklamada bulundu.

daha fazla yansıyacak. Turizm ne kadar
sıkıntılı olursa olsun biz kendi payımıza
düşeni alacağız diye düşünüyorum. Gerek
ulusal gerekse uluslararası fuarlarda yer
alarak biz hedeflerimizi yürüyoruz, Aralık
ayında Paris Boat Show fuarına katıldık
ondan önce Rusya’daydık; bundan sonra
Berlin’e ve Brüksel’e gideceğiz. Sıkıntılar
ne olursa olsun biz çalışmaya ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Sektörümüze, meslek örgütlerimize

Ticaret odamıza ve katkısı olan herkese
teşekkür ediyorum.”.

bu kadar etkin çalıştıklarını görmekten
dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

Bodrum Ticaret Odası Üyeleri de
EMITT’te Stand Açtı
Fuar süresince ziyaretçilerle ilgilenen ve
protokolü ağırlayan BODTO Meclis Üyesi
Toros Demirdöven, EMITT’te stand açan
Oda üyelerinden Bodrium Otel, Like Tour
ve Comfort Turizm firmalarının yöneticilerini ziyaret ederek BODTO üyelerinin

-Bodrum Her Zaman Farklı
Bodrum standını ziyaret eden Çin ve
Kore’den gelen turizm profesyonelleri
de Bodrum hakkında bilgi aldı. Yabancı
ziyaretçiler Ege bölgesinde birbirinden
güzel beldeler olduğuna değinerek,
Bodrum’un farklı taleplere aynı anda
cevap verebilmesi ile bu bölgelerden

Ambassador Yatçılık Firmasının Temsilcisi İrfan Pınarbaşı
Fuar süresince Bodrum standında yer
alarak görüşmeler yapan Ambassador Yatçılık firmasının temsilcisi İrfan
Pınarbaşı ise şunları kaydetti: “Öncelikle turizmin bu kadar sıkıntılı dönemlerinden Ticaret Odası’nın fuarlarda
Bodrum’u temsil etmesi çok büyük bir
olay. Fuarın bu yıl geçen yıla göre daha
kaliteli olduğunu görüyorum. Gönül isterdi ki sektörün büyük isimleri de 4 gün
boyunca burada olsunlar, Bodrum’daki
turizmin lokomotifi olan çok önemli firmalar var onları 4 gün boyunca burada
görmek isterdik. Bu fuarda İran, Özbekistan, Azerbaycan ve Rusya’dan olumlu
görüşmelerimiz oldu, fuarlarda kalıcı
olduğunuz zaman etkisi diğer yıllara
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ayrıştığına, Bodrum’un hem butik hem
de lüks beklentileri karşılaması sayesinde
öne çıktığına işaret ettiler.
Halka Bedava Tatil İmkanı
Bodrum standında her yıl olduğu gibi
yine çekiliş etkinliği düzenlendi. Alternatif turizme dikkat çekmek için Happy
Bubbles firmasından bedava dalış hediye
edildi. Türkbükü’nde yer alan Atılay Balık
ücretsiz akşam yemeği hediye ederken,
Zeytinada, Kefi ve Club Flipper Otelleri
ise bedava konaklama hediye etti.
-Her Şey Bodrum İçin
Bodrum Ticaret Odası’nın fuarlardan sorumlu Meclis Üyesi Toros Demirdöven,
“Bu sene Hoşgörü Kentinden MERHABA
diyerek fuara başladık! Geçen yıla göre
standımızda daha fazla yabancı turizm
profesyoneli gördük, eskiden bu kişiler
4 gün boyunca fuarda kalmazken artık
son gün bile standımızı ziyaret eder
oldular. Tüm krizlere ve olumsuzluklara rağmen Bodrum’a talep hep var.
Gerek iç pazar gerekse dış pazar için
EMITT’in önemi büyük; turizmcilerimizin
ve turizmden beslenen yan sektörlerin
böyle büyük çaplı uluslararası fuarları
iyi değerlendirmesi gerekmekte. Bizim
Bodrum standı olarak kapımız her zaman
herkese açık, bu sene fuar sonuçlarımıza
dayanarak Hindistan, Çin ve Kore’den turizm ve ticaret heyetlerini yarımadamızda
ağırlayacağız, bu ülkelerle iş görüşmeleri
yapılmasının yanı sıra kültürel alışverişte
yapmakta istiyoruz. Ayrıca fuarda
sağlanan görüşmeler sonucunda kültürel
ve sanatsal aktivitelerimiz de olacak. Her
şey Bodrum için! Yeniden başka bir fuarda görüşmek üzere.” şeklinde konuştu.
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DENİZ SEVERLER BODRUM
STANDINDA BULUŞTU
T.C. Bodrum Ticaret Odası organizasyonu
ve GEKA desteği ile “CNR Avrasya Boat
Show Fuarında 1. Holde Bodrum standı
kuruldu. Bodrum Ticaret Odası Meclisinin
ev sahipliğinde 10 Şubat Cumartesi günü
gerçekleşen stand açılış kokteyli çok
sayıda deniz sevdalısını bir araya getirdi.
9 Şubat Cuma günü düzenlenen VIP açılış
ile kapılarını ziyaretçilerine açan CNR
Avrasya Boat Show fuarında bu sene birçok Bodrumlu marka da yer aldı. 1. Holde
kurulan Bodrum standında bölgemizin
önde gelen firmalarından Ege Yat, Kobra Yat, Salmakis Yatçılık, Ada Yat, Riva
Yat ve Grupo Lafortune Yatçılık sektörde
sundukları yat imalat, bakım-onarım,
tekne sigortası gibi hizmetlerle göz doldururken, fuara kendi ürettikleri teknelerle katılan Roda Yat ve Tiger Yat özgün
işçilikleri ile dikkat çekti.
BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon: Yat imalat sektörü bizim can
damarımız.
Bodrum Ticaret Odası 13. Kez düzenlenen ve 10-18 Şubat tarihleri arasında
sürecek CNR Avrasya Boat Show –
Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları
ve Aksesuarları Fuarında 1 numaralı hol-
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de BODRUM standı kurdu. Bünyesinde
yer alan 8 firma ile yat imalat sektörünün
temsil edilmesine katkı veren Bodrum
Ticaret Odası bu yıl fuardan daha umutlu
olduklarının altını çizdi. BODTO Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon, “Roda Yat, Ege
Yat, Grupola Fortune, Ada Yat, Riva Yat,
Kobra Yat, Salmakis Yatçılık ve Tiger Yat
firmalarımız bu sene Bodrum standımızda
yer alıyor. Ticaret Odamızın yetkilileri ve
firma temsilcilerimiz fuar süresince can
damarımız olan yat imalat sektörünü
tanıtacak ve iş bağlantıları yakalamaya
çalışacak.” derken, Bodrum’un ticari
ürünlerini çeşitlendirmeleri gerektiğinin
altını çizdi ve bu ürünler arasında yat
imalatının önemine işaret etti.
Bodrum Sektörde İddialı ve Güçlü
10 Şubat Cumartesi günü gerçekleşen
stand açılışına Bodrum Ticaret Odası
Yönetimi ev sahipliği yaptı. BODTO
Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Dinç,
Erdem Ağan ve Meclis Üyesi Toros
Demirdöven konuklarla birebir ilgilenerek sektörü tanıttı. Bodrum Ticaret
Odası Heyeti bu sene 1. Holde yer alarak
büyük firmalar arasında boy gösterip
sektörde iddialı ve güçlü olduklarını

vurguladı.
Stand açılış kokteyline katılan isimler
arasında IMEAK Meclis Başkanı Cengiz
Kaptanoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Kalkavan ve beraberindeki Meclis Üyeleri, DTO Bodrum Şube Başkanı
Gündüz Nalbantoğlu, GEKA Proje Uzmanı
Hüseyin Çiftçi, Palmarina Müdürü Akbulut Kahraman, basın mensupları ve sektörün önde gelen isimleri yer aldı.
Bodrumlu Firmalar Fark Yaratıyor
Bodrum standında yer alan firmalar hem
Bodrum’un tanıtımına katkı verdi hem de
ürünlerini sergiledi. Roda Yat firması 15
m’lik lobster tarzı Perla 48 isimli yatı ile,
Tiger Yachts firması ise 9 m’lik Anatolia
isimli özgün tekneleri ile fuara katılırken,
stand açan 6 firma ise yat imalat,
bakım-onarım, charter gibi konularda ziyaretçileri bilgilendirdi.
Boat Show’da Stand Açan Üyeler Ziyaret
Edildi
Fuarda bu sene diğer hollerde stand
açan Yorulmaz Yatçılık, Yamaha Bodrum,
Palmarina standları BODTO Yönetim
Kurulu Üyesi Orhan Dinç ve Meclis
Üyesi Toros Demirdöven tarafından
ziyaret edilerek Bodrumlu firmalarla

fuar değerlendirmesi yapıldı. “Bodrum
sahip olduğu marka değerini yat imalat sektöründe de değerlendiriyor.”
diyen BODTO Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Dinç, “Bu sene teknemizi gezen
iş adamlarından çok güzel yorumlar
alıyoruz. Bodrumda hem geleneksel hem
de ticari olarak süregelen tekne imalatı
işçiliği ve özgünlüğü ile diğer bölgelerdeki üretimlerden ayrışıyor. Bunun haklı
gururuyla biz de Bodrum standımızda
fuar bitimine kadar hem Bodrum’u temsil etmeye hem de firmamızı tanıtmaya
devam edeceğiz.” dedi. Oğuz Marina ve
Güllük Marina stantlarını da ziyaret eden
Bodrum Ticaret Odası yetkilileri 18 Şubat
tarihinde fuar bitimine kadar Bodrum
standında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceklerini ve 8 Bodrumlu firma ile
sektöre katkı vereceklerini bildirdi.
Sinan Özer: “Tekne yapımı genlerimizde
var!”
Ege Yatın sahibi Sinan Özer ise fuar
açılışında “Bodrum Tekneleri” isimli
kitabının tanıtımını Bodrum standında
yaparak, “Tekne yapımı bizim genlerimizde var. Bodrum eskiden küçük bir
kasabayken artık dünya çapında ses
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getiren bir belde. Üstelik yat imalatı
gibi bir endüstri merkezi. Ben de bu
sene Ege Yat olarak bir kez daha stand
açtığımız Bodrum standımızda bu sene
basılan kitabımı ilk kez tanıtma imkanı
yakalıyorum.” dedi. BODTO Meclis Üyesi
Toros Demirdöven Sinan Özer’i kitabı
için tebrik ederek, “Bir Bodrum kitabımız
daha oldu. Bu tarz yayınları arttırarak
hem geleneksel hem de modern yat
imalatımızı kayıt altına almalıyız.” dedi.
On üç yıldır kesintisiz düzenlenen ve
dünyanın dört bir yanından ciddi alıcıları
ağırlayan CNR Avrasya Boat Show’da 85
bin metrekarelik fuar alanında, 400’den
fazla tekne, süper yat, mega yat ve yelkenli markasının yanı sıra amatör denizcilik sektörüne ait tüm aksesuar ve
ekipmanları sergilendi.
T.C. Bodrum Ticaret Odası organizasyonuyla, GEKA desteği ve DTO Bodrum
Şubesinin katkılarıyla “CNR Avrasya Boat
Show Fuarında 1. Holde kurulan Bodrum
standı bünyesindeki 8 firma ile birlikte
fuar bitimi olan 18 Şubat Pazar gününe
kadar yarımadamızı en iyi şekilde temsil
etti.
Fuar Yönetimi İlgiden Memnun
Alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı
olan ve yat, süper yat, mega yatların
yanı sıra motor yat ile yarış teknelerinin
sergilendiği CNR Avrasya Boat Show’un
ilk gününe gelen ziyaretçi sayısı geçen
yıla göre yüzde 30 arttı. Fiyatı 3.500 TL ile
5.2 milyon Euro arasında değişen yatların
görücüye çıktığı fuarın ilk gününde 2
mega yat ile çok sayıda teknenin satışı
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gerçekleştirildi. Yat ve teknelerin satış
sonrası geleneksel olarak çalınan sirenleri, fuarın ticari hacminin geçen yıla oranla daha yüksek olacağının da sinyalini
verdi.
Dünyanın ikinci en büyük tekne ve
yat fuarı CNR Avrasya Boat Show’un
(Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları
ve Aksesuarları Fuarı) 10 Şubat’ta yapılan
ilk gün açılışında hem ziyaretçisiyle
hem de tekne satışlarıyla katılımcıların
yüzünü güldürdü. Fuarda, alanında
dünya denizcilik sektörünün önde gelen
markalarının yer alması ziyaretçi sayısına
büyük katkı sağladı. Böylece CNR Avrasya
Boat Show’un ilk gününe gelen ziyaretçi
sayısında geçen yıla göre yüzde 30 artış
yaşandı. Ziyaretçiler, denizcilik sektörüne
ait 3.500 deniz aracı içerisinde aradıkları
her ürüne ulaşma imkanı bulmanın yanı
sıra fuarda düzenlenen etkinliklere de
yoğun ilgi gösterdi.
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“CNR Boat Show’da Bodrum Standı Haber oldu”
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Lakaplarla Anılanlar

İsmail Özkaplan

İsmail ÖZKAPLAN Koca Pilaçi
Usta bir zanaatkâr, müthiş bir çizim yeteneği,
yaratma kabiliyeti…
(1929 - 2017)
Aralık
ayında
kaybettiğimiz
Bodrum’un sevilen ustalarından
“Koca Pilaçi” lakaplı İsmail
Özkaplan’ı 2010 yılında yaptığımız
söyleşi ile tekrar anıyoruz...
Bugün bile daha güzeli yapılamayan
ayakkabı modellerinin sahibi…
Ve denize sevdalı bir Bodrumlu…
İsmail Özkaplan… O anlatıyor biz dinliyoruz…
Eski zamanlar…
Ayakkabıcılık en geçerli mesleklerden…
Doğru düzgün yol olmadığından yapılan
ayakkabılar o günün şartlarında çabuk
yıpranıyor, tamiri, yenisinin yapımı derken ayakkabı ustası olmak geçer meslekler arasında yer alıyor…
Çarşı kapısından girince ayakkabıcı
sesleri…
Vurulan çekiç darbelerinin tıkırtısı
karşılıyor o devirlerde çarşıya gelenleri…
Gelenlerde o kadar az ki…
Bodrum fakir... Süngerde veya bağda
bahçede değilseniz bir ayakkabıcılık
bir terzilik var sayılabilecek meslekler
arasında… Kıt kanaat geçinilen dönemler… İşte böyle bir Bodrum’da 1929
yılında dünyaya gelir İsmail Özkaplan.
Makbule ve Mehmet Özkaplan’ın oğlu
olarak.
Mehmet ve Makbule Özkaplan çifti
İsmail Özkaplan dâhil olmak üzere
toplam altı çocuk sahibi. Üçü kız üçü
erkek. Kızlar Özden Candan, Nurcemal,
Çiğdem, oğlanlar Hüseyin, İsmail ve
Erol…
PİLAÇİLER derler kendilerine. Pilaçi
‘’büyük ayak’’ anlamına geliyor. İsmail
Özkaplan’ın dedesi Hüseyin Bey iri yarı
bir adam, büyük ayaklı; öyle ki çıplak
ayakla yere bastığında bile ses geliyor,
bu yüzden bu lakabı takıyorlar kendisine. Aile Girirt’ten geliyor Bodrum’a.
Osmanlı döneminde fethedilen yerlere
Anadolu’dan götürülüp yerleştirilen
Türkler, kuşaklar sonra, imparatorluk
dağılırken gördükleri zulümlerden
ötürü tekrar bu topraklara dönmek
zorunda kalıyorlar. Bildiğimiz hikâye…
Katliamdan canını kurtaran anayurduna
dönüyor…
Dede Hüseyin Özkaplan’ın Enver
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Paşa’dan madalyaları var. Savaşlara
katılıyor. Barbaros adlı savaş gemisinin
batırılması sırasında kırk arkadaşını
ölümden kurtarıyor.
Kahramanlıklarına
karşılık
verilen
madalyaları ise daha sonra Bodrum’da
yapılan balıkçı teknesi yarışlarında,
birinci gelen teknelerin güvertelerine
çakarak dağıtıyor. Kim birinci gelirse,
güvertesine Pilaçiden bir madalya…
Dönemin şartlarını anlattım. Ayakkabıcılık
geçerli meslek. İsmail Özkaplan’ın
babası
Mehmet
Bey,
Rodos’ta
İtalyanlardan bu işi öğreniyor. Ailenin
genlerinde var, bu tip işlere yatkınlık.
Yetenekli ve çabuk kavrayan karakterler.
Pilaçinin
Mehmet
Bodrum’da
ayakkabıcılığı ilerletiyor. İşinde usta
fakat Bodrum o kadar fakir ki, para
kazanmak mümkün değil. Bu yüzden
karısını ve çocuklarını alıp İstanbul’a
gidiyor. Mesleğine bir süre orada devam ederken para kazanıyor, çevre
ediniyor ve zanaatını geliştiriyor.
Bu kısmı anlatmadan önce İsmail
Özkaplan’ın annesi Makbule Hanımın
ailesinden bahsetmek istiyorum. Sonradan UYAV soyadını alan aileden... Ustalara saygı isimli yazımda anlatmıştım.
Bodrum’da tekne yapımını başlatan
ilk isim, ustaların ustası Mehmet Uyav.
Nami’nin Mehmet diyorlar kendisine.
Babası Nami Kaptan Akdeniz ve Ege
sularında nakliyat yaparmış. Oğlu Mehmet yani Bodrum tarihinde özel bir
yeri olan Nami’nin Mehmet, tekne
yapımı işini Yunanlılardan öğrenmiş.
Kalimnos’ta ağaçların ardına gizlenip
ustaları izleyerek… Yaratma kabiliyeti
insana verilen özel bir hediye. Uzaktan izleyip gözleyerek bu işi öğrenmek
sıradan bir insanın yapacağı iş değil.
Kimisi o kadar eğitim alıyor bir çizgi
bile çekemiyor. Nami’nin Mehmet Ziya
(Güvendiren) Usta’nın da ustası. Ziya
Usta’nın yanında yetişen ve bugün adı
geçen tekne ustaları bilirler ki ahşap
tekne yapımı işi Nami’nin Mehmet’le
başlar. Uyav ailesi daha sonra o günün
şartlarında iş bakımından daha elverişli
şartlara sahip olan Güllük’ e taşınır.
İsmail Özkaplan’ın annesi Makbule
Hanım hayatı denizlerde geçen bu
ailenin kızıdır. Bodrum’da tekne yapımı
işini başlatan Nami’nin Mehmet (Uyav)

ile Makbule Özkaplan kardeştirler. İçinde
Allah vergisi muazzam bir yetenek olunca
hayal ederek, görerek, izleyerek deneyerek işini yapmak, kendini geliştirmek
ve
ustalaşmak…
Zanaatkârlık,
sanatçılık her iki ailenin genlerinde var.
Özkaplan ailesi yani Pilaçiler ayakkabıcı
ama denize de sevdalılar. Bir dönem
Uyav ailesi ile birlikte trata da işletiyorlar.
Nami’nin Mehmet (Uyav) Özkaplan ailesine, Güllük’te Ege Gülü isimli, zamanın en
büyük trol balıkçı teknesini yapıyor. Tekne
bitip Güllük’ten Bodrum’a getirileceği
gün, iki ailenin erkeklerinin Güllük’te
çekilen resmini gösterdiler bana.
Birbirinden şık takım elbiseli, kravatlı,
şapkalı beyler… Giyimine kuşamına
özen gösteren eski zaman insanları,
kendileri için önemli bir günü siyah
beyaz bir karede ölümsüzleştirmişler.
Bodrum’da ayakkabıcılık bir dönem
geçerli meslek dedik ama o zamanlar
ayakkabıcılıktan para kazanmak demek
kıt kanaat geçinmek anlamına geliyor
neredeyse. Ayakkabısı eskimesin diye
insanlar yalınayak geziyor fakirlikten.
Pazarcı köylerden yürüyerek yalınayak
geliyor, ayakkabısı eskimesin diye
heybesine koyuyor, çarşıya geldiğinde
giyiyor ayağına. Bu durumda baba Mehmet Özkaplan para kazanabilmek
ve işini geliştirmek için ailesini alıp
İstanbul’a gidiyor. Böylelikle ilkokula
İstanbul’da başlıyor İsmail Özkaplan.
Atatürk öldüğünde İstanbul’daydık
diye anlatıyor hüzünlenerek. 2. Dünya
Savaşı başlayıncaya kadar İstanbul’da
kalıyorlar. Savaş başlayınca Bodrum’a
dönüyorlar ailece. İsmail Usta İlkokulu
Bodrum’da tamamlıyor. Çizim kabiliyeti o kadar kuvvetli ki, yaptığı mükem-

mel çizimler sayesinde öğretmeni onu
sınavsız geçiriyor bazı derslerden…
BODRUM’A ORTAOKUL YAPILIYOR…
İlkokul bitiyor ortaokul yok… Okula
devam etme imkânı olmadığından
babasının
yanında
ayakkabıcılığa
başlıyor. Müthiş bir çizim kabiliyeti var
zaten, karakalem resimler falan eli,
gözü, aklı ayakkabıcılık işine uygun
anlayacağınız… Bir yandan da denize
sevdalı. Ne zaman vakit bulsa denize
koşuyor, arayan deniz kenarında buluyor
kendisini. Çizim konusunda öyle yetenekli ki Bodrum’da karakalem resim yapıyor
eşe dosta. Atatürk’ün ve dönemin diğer
liderlerinin, şairlerin, yazarların resimlerini yapıp asıyor ayakkabıcı dükkânına.
Bir gün üzerinde iş önlüğü ayakkabı
yapmakta iken Hüseyin Biner geliyor
telaşla yanlarına (Hüseyin Biner’e Rumba Hüseyin derlermiş çok güzel dans
ettiği için). Rumba Hüseyin babasının
yanında
çalışmakta
olan İsmail Özkaplan’a
‘’Kalk Hüseyin diyor, şu
yaptığın resimlerden
birini al benimle gel’’.
Ne oldu diyemeden
elinde yaptığı resimle
Rumba
Hüseyin’in
peşine düşüyor İsmail
Özkaplan.
O
gün
hükümetten
birkaç
bakan ve bürokrat
Bodrum’a
ziyarete
gelmiş.
Meydanda
Bodrum’un ileri gelenleriyle
birlikteler.
Rumba Hüseyin İsmail
Özkaplan’ı
yanına
alarak bu heyetin önüne çıkıyor ve
İsmail Özkaplan’ın elinde tuttuğu
resmi göstererek şöyle diyor ‘’Efendim bakın gördüğünüz resmi bu
çocuk yaptı, burada bir ortaokul yok,
ortaokul olsaydı bu çocuk okuyabilecekti,
sanatını
ilerletebilecekti’’.
Bu olaydan kısa bir süre sonra ortaokul
yapımı için talimat veriliyor yetkililerce.
Sözün
özü
Bodrum’da
ortaokul
yapımına Rumba Hüseyin lakaplı
Hüseyin
Biner
İsmail
Özkaplan’ı
örnek
göstererek
vesile
oluyor.
İsmail Özkaplan askere gidene kadar babasının yanında ayakkabıcılık
zanaatında iyice ustalaşır. Bugünün modern aletleri, makinaları olmadığından el
emeğidir her şey. Üretimde tahta çivilerin kullanıldığı dönemler de olmuştur.
Ama imkânların kısıtlı olması yaratıcılığı
engellemiyor işte. Öyle ki, bir yerlerden bulunan bisiklet tekerleğinden
zımpara aleti bile tasarlar baba Mehmet Özkaplan. Biri pedalı çevirir

diğeri dönen zımpara ile ayakkabının
kenarlarına şekil verir. Günümüzün
kolay şartlarında makine ve teknoloji
harikası aletler ile üretmek kolay elbet
fakat geçmişin zor şartlarında üretenleri unutmamak lazım, insan emeğinin
kıymetini,
üretmenin
ne
demek
olduğunu asıl o zaman anlarız belki…
Askerliğini
İstanbul’da
yapıyor
İsmail Özkaplan. Askerlik süresincede hem denizciliğini hem ayakkabı
ustalığını gösterme fırsatı buluyor ve
komutanların takdirini kazanıyor. Tarihimizde yeri olan ünlü Yavuz Gemisi
(Goben) komutanının huzuruna çıkıp
bu sayede Yavuz gemisi adına bir grup
askerle kürek yarışına bile katılıyor.
Kazanıyorlar yarışı, zamanın İstanbul
Valisi önünde ödüllerini alıyorlar. Ödül
sigara ve çikolata… İstanbul’da tiyatro ve kültürel etkinliklere de ilgi
duyuyor ve dönemin ünlü isimlerini

izleme fırsatı buluyor İsmail Usta. Türk
tiyatrosunun duayenlerinden Muammer Karaca’yı sahnede izleme şansını
yakalamış ustamız askerlik döneminde.
Askerden sonra Bodrum’a dönen İsmail
Özkaplan’ın niyeti çok güzel bir kız
bulup evlenmek. Askerliğini yapmış
mesleğini eline almış genç, yakışıklı bir
delikanlı evlenebileceği güzel bir genç
kız aramakta… Böyle bir arayışta iken,
muhtemelen bir kabotaj bayramında
gençler arasında yapılan denize dalma
yarışlarına katıldığı sırada Aysel Karakaş’ı
görüyor, beğeniyor. Kendisine evlenelim
diyor, Aysel Hanım çok küçük, 15-16
yaşında henüz. Ben yemek yapmayı bile
bilmem olmaz diyor ustaya. İsmail Özkaplan olsun ben sana öğretirim diyor
müstakbel eşine. Bu kısımları gülümseyerek anlatıyor ustamız ‘’Ben diyor,
yumurta bile kıramam ama hanımı ikna
etmek için o anda öyle söyleyiverdim”.
Evleniyorlar Aysel Hanımla 1952 yılında.

Evlilik fotoğraflarının birinde gelin
Aysel Hanım’ın kucağında, damat İsmail
Ustanın yaptığı, üzerinde isimlerini temsilen A.İ.Ö harflerinin bulunduğu güzel,
deri bir çanta. O tarihlerde değil deri,
bezden çanta sahibi olanların sayısı pek
az Bodrum’da, daha doğrusu çanta neye
lazım bilenlerin sayısı az belki de. Yemek
yapamama meselesini hoş bir anı olsun
diye anlattık fakat sonrasında Aysel
Hanım yemek yapma işinde ustalaşıyor.
Çok güzel yemekler yaptı karım bana diyor ustamız. Aysel Hanım bir yemek yapar, önce görüntüsünün güzelliğinden
bakmaya doyamazsınız, lezzetinden
de parmaklarınızı yersiniz diye de ilave ediyor sözlerine. Aysel Özkaplan’ın
babası da ayakkabıcı. Ahmet Karakaş.
Körüklü çizmeleri yapan ustalardan.
PİLAÇİLERİN AYAKKABI ATÖLYESİ
İsmail Özkaplan gibi erkek kardeşleri
Hüseyin ve Erol da
babaları
Mehmet
Özkaplan’ın yanında
ayakkabıcı
olarak
yetişiyor. Baba Mehmet Usta Bodrum’a
gelen
gemilerden inen turistlerin
ayakkabılarını
incelermiş Dünya ‘da
neler giyiliyor diye.
O vakitler on beş
günde bir gemi geliyor Bodrum limanına.
Yeni fikirlere hayal
gücü ve yaratıcılık
da eklenince yeni
modeller
çıkıyor
zamanla
ortaya…
Bugün çarşıda Özkaplanlar’a ait birkaç
dükkân var. Bu anlatılan ilk dükkân.
Asıl üretimin başladığı ve bir dönem
Türkiye’nin seçkin ayakkabı firmalarının
ayakkabı almak için on sekiz saatlik
zorlu ulaşım koşullarını aşıp geldiği
Pilaçilerin meşhur ayakkabı atölyesi.
Halk kütüphanesine yakın olan dükkândan bahsediyorum. Bugün hala
çanta, ceket gibi deri ürün ticareti
faaliyetiyle açık olan, söyleşiyi de
gerçekleştirdiğimiz bu mekân, bir dönem ayakkabı imalatında zamanın en
ünlü ayakkabı firmalarına mal vererek
duyurmuş. Aynı zamanda Bodrum’a
gelen kültür sanat dünyasından önemli
isimlerin hem alışveriş yaptığı hem de
buluştuğu önemli bir nokta olmuş.
Öyle bir atölye düşünün ki el emeği,
sağlam,
kaliteli
ayakkabılar,
halı
tezgâhlarında dokunan deri örme
şeritlerden yapılan orijinal modeller,
başka hiçbir yerde olmayan ürünler.
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İsmail Özkaplan

Yine öyle bir atölye düşününki firmaların
ayakkabı almak için yarıştığı, siparişlerin
sabahtan gece on ikide elektrikler
kesilene kadar durmaksızın çalışmayla
zor yetiştirildiği, muazzam üretim
maratonunu anlatmaya kelimelerin
yetmeyeceği, şimdilerde anılarda kalan bir mekân. Bu çalışma temposu ile
üretimin kesintisiz sürdüğü dönemde
İstanbul, İzmir ve Ankara’da ki en ünlü
ayakkabı mağazalarına mal veriyorlar ve
sektörün aranılan isimlerinden oluyorlar.
Ve bu inanılmaz süreci görüp, birbirinden
güzel ayakkabıların ve atölyenin müdavimi olan kültür ve sanat camiasından nice
isimler dost oluyor Özkaplan ailesine.
Ses sanatçıları, profesörler, dekanlar,
yazarlar.
Pilaçilerin
ayakkabı
atölyesi,
dönemin
adeta
kültür
ve sanat merkezi haline geliyor.
Öyle ki, İsmail Usta’nın oğullarının
düğünlerinde, bu değerli isimlerden
konuk olanlar oluyor, o derece yakınlık
kuruluyor aralarında müşterilerle…
Halikarnas Balıkçısının da özel bir
yeri var tabi Pilaçilerin anılarında.
Babasının yakın dostu olan Cevat
Şakir’ den bahsederken gözleri
doluyor İsmail Usta’nın.
Ve Zeki Müren… İsmail Usta Zeki
Müren’e
de
ayakkabı
yapıyor
ve anlatırken onun sanatındaki
ustalığından ve Bodrum’daki yerinin
ayrıcalığından bahsediyor.
İsmail Usta büyük şehirlere gidiş
gelişlerinde iş alanını da genişletiyor.
Model yaratmada, kalıp çıkarmada,
üretimde çok iyi isim yapıyorlar.
Zamanın önemli firmaları Goya, Gutan,
Zapçıoğlu, Tanca, İstanbul Beyoğlu’nda
Şeref, Ankara’da Hayri, Emel Kundura,
101 gibi daha nice dönemin önemli
firmasına ayakkabı yapıp satıyorlar.
Ayakkabıcılıkta ustalar ama denize de
düşkünler. Aileden denizciler, denizden
kopamıyorlar… Oğlan dayıya çeker derler ya, Nami’nin Mehmet’in yeğenleri
onlar. Yetenekleri de var, işi de biliyorlar;
sonuç olarak Özkaplan kardeşler, kendi
teknelerini de kendileri yapıyorlar. Hatta
bu haber o dönem gazetelere çıkıyor.
‘’Kunduracı kardeşler, kendi teknelerini kendileri yapıyor ‘’ başlığı ile. Haberin iki fotoğrafı var biri ayakkabı
atölyesinde tezgâhın başında ayakkabı
yaparken diğeri teknenin iskelet halinde
yapımı devam ederken. Ve ne yazıktır
ki o günlerden bizim görebildiğimiz,
ayakkabı üretiminin fotoğraflandığı
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tek fotoğrafta bu sararmış gazete
sayfasındaki oluyor. Fotoğrafları saklamak, anıları not etmek bu yüzden
çok önemli, bir tarih kaybolup giderken
elimizde kalan çok az şey var çünkü…
Doksanlı yıllara kadar İsmail, Hüseyin,
Erol Özkaplan kardeşler hep beraber
çalışıyorlar. Bu arada Aysel ve İsmail
Özkaplan çiftinin dört oğlu oluyor;
Halit, Ahmet, Barbaros ve bir trafik
kazasında kaybettikleri Mehmet. Hepsi baba mesleğine yöneliyor elbette,
onlarda aynı işten para kazanıyorlar.
Fakat Bodrum’da turizmin gelişmesi,
eğlence sektörünün ve deniz turizmine
bağlı faaliyetlerin artması, ayakkabı
üretiminde eleman yetişme sıkıntısını
da beraberinde getiriyor. Eğlenceye
dalan, teknelerde çalışmayı tercih eden
yeni nesil zorlu ayakkabı imalatı işinden
kaçıyor ve çırak bulup yetiştirmek
büyük bir problem haline geliyor. Bu
şartlarda İsmail Özkaplan ve oğulları
ayakkabı üretim faaliyetine son veriyorlar. Bunun yerine deri çanta, çeket
gibi hazır ürün ticaretine başlıyorlar.
Söyleşimiz sırasında bize eşlik eden
İsmail Özkaplan’ın oğlu Barbaros Bey’in
İsmail Özkaplan’ın işinde nasıl bir usta
olduğunu gösteren bir anısını dinledik.
Barbaros Özkaplan ilkokula gitmektedir. Spor ayakkabıları o dönem
Türkiye’de yeni çıkmıştır. Öğretmeni
derki alabilenler beden dersi için spor
ayakkabısı alsın. Babasına bu konuyu
ileten Barbaros’un ayağında birkaç
hafta sonra İsmail Usta’nın yaptığı
spor ayakkabısı vardır. Barbaros Bey’in
öğretmeni ayakkabıyı görünce inceler
ve şöyle der kendisine ‘’Acaba benim
maaşım bundan yaptırmaya yeter mi?’’
Ben o ayakkabıyla diyor Barbaros Özkaplan ‘’koşmuyordum, adeta uçuyordum’’ İsmail Usta’nın çizimde ve üretimdeki yeteneğini örnekleyen sayısız
hikâye var hangi birini anlatmalı ki…
ESPADRİL
Türkiye’de espadrili ilk yapıp satanda
İsmail Usta oluyor. Alt kısmı hasır iplerden, üst kısmı keten ya da bir çeşit
kumaştan yapılan bu ayakkabılar
Özkaplanlar’ın
dükkanından
ülke
çapında çeşitli firmalara satılıyor ve
Bodrum’a tatile gelip bunlardan satın
alanlarla birlikte gittikleri yerlere Pilaçilerin adını götürüyorlar…
BABA-OĞUL, USTA ÇIRAK VE
KOMŞULAR…
Söyleşimiz sırasında İsmail Özkaplan’ın
oğlu Barbaros Özkaplan ve en çalışkan
çıraklarımdandı dediği Halil Sarsılmaz

da ustayla ilgili anılarıyla bize eşlik ettiler… Söyleşi biterken kendimize saklamak niyetiyle çektirdiğimiz hatıra
fotoğraflarına hemen yan dükkândan
emekli kütüphane müdürümüz Ali
Arkun da katıldı. Bunu daha çok kitap
okuduğumuz internet ve teknoloji çağının zamanımızı esir almadığı
zamanları hatırlatmak için özellikle
yazdım.
Bir dönem ayağımıza el yapımı
ayakkabılar, sandaletler, espadriller giyerdik.
Üstümüze şilebezi gömlekler, elbiseler…
Okuyup araştırmak için halk kütüphanesine giderdik.
Baba oğul, usta - çırak, komşu dükkânlardaki esnaflar, arada dükkâna
uğrayıp söyleşinin bir kısmına dâhil olan
tanıdıklarla keyifli bir gün geçirdik İsmail
Özkaplan’ın anlattıkları eşliğinde, bir dönem ünü ülke çapına yayılan Pilaçilerin
dükkânında.
Birkaç fotoğraf almak için ustanın evine
de uğradık. Zanaatının büyüklüğü ile ilgili bir gerçek daha; evinin her yanı, dut
ağacından kendi elleriyle yapıp döşediği
ahşap kaplama duvarlarla çevrili. Kaplamalardaki kalite, yeteneğinin ve el
becerisinin sadece bir örneği Ustanın
yapıp dağıttığı resimler çokmuş fakat hiç
birini kendine saklamamış ne yazık ki…
Aysel ve İsmail Özkaplan’ın güler yüzlü, hoş sohbetiyle kahvelerimizi içip
eski fotoğraflara baktık. Kimileri çoğu
fotoğrafı alıp geri getirmediğinden ya
da taşınmalar sırasında kaybolduğundan
ayakkabı
üretimine
ait
fotoğraf
bulamadık. Keşke o inanılmaz üretim
faaliyetinden birkaç kare koyabilseydik.
Ustamıza ve ailesine teşekkür ederek
ayrıldık yanlarından…
Anılar ve fotoğraflar hızla akıp giden
zamanda geçmişin kaybolup gitmemesi
için bize rehberlik ediyorlar.
O yüzden çok kıymetliler…
Saklamalı onları, kaybolmayacak şekilde
saklamalı…

Unutmamak ve unutulmamak
için…
Röportajı gerçekleştiren:

Özgür Bilsel

Söyleşi

Bekir AKDENİZ

Bekir AKDENİZ Matematik Öğretmeni
İdealist, öğrenmeye ve öğretmeye meraklı,
Örnek insan, örnek bir öğretmen...
(1945 - 2017)
Bodrumda yarım asırlık matematik öğretmenliği yapan Bekir
Akdeniz’i Aralık ayında yitirdik.
2013 yılında Mavi dergi olarak
yaptığımız
söyleşiyi
tekrar
paylaşıp saygıyla anıyoruz...
Bekir Akdeniz 1945 yılında Datça Yazı
Köyü’nde doğmuş. İsmi nüfusta yanlış
yazıldığı için Birol olan ismi Bekir olarak
geçmiş kayıtlara. İsminin hikâyesini Bekir
Akdeniz şöyle anlatıyor; “Annemle babam ismimi Birol koymuş. Köyde herkes
bana Birol diyor. O zaman köyde ulaşım
zor, vasıta yok atla veya eşekle gidilip geliniyor. Bir gün muhtar kasabaya inerken
babam ‘benim oğlanı da nüfusa kaydettir adı Birol’ diyor. Muhtar yaşlı, nüfus
dairesine gidene kadar unutuyor ismi.
Düşünüyor ve bunun dedesinin ismi
Bekir deyip benim ismimi Bekir olarak
nüfusa kayıt ettiriyor. Böylece ismim
de Bekir olarak geçiyor. Ancak köyde ilkokulda dahi öğretmenlerim Datça’nın
yerlisi olduğu için ismimin Birol olduğunu
bildikleri için hep Birol derlerdi. Şimdi
gitseniz köylüler de Birol der. Son zamanlarda Bekir’e alışmaya başladılar” diyor.
Bekir öğretmen ilkokulu köye yaklaşık
yarım saat mesafede bulunan ilkokulda
bitirmiş. Bitirmiş bitirmesine ama 5 yıl
boyunca okul yolunu yürüyerek katetmiş.
Ama bunca zahmete rağmen okumaktan
da asla vazgeçmemiş. İlkokulu bitirdikten
sonra öğretmen okulu sınavlarına girerek
yatılı olarak öğretmen okulunda okumuş.
“Okumak için başka şansımız yoktu köy
yerinde. Köyden ilk okuyan benim” diyor
Bekir Öğretmen. Datça’dan iki kişi olarak
öğretmen okulu sınavını kazanmışlar ve
iki kişi olarak Ortaklar öğretmen okulunda okumuşlar. O dönemde okula Aydın,
Manisa, İzmir ve Muğla’dan öğrenci
alınıyormuş. Okulda okuyan öğrencilerin
%75ini köy çocukları oluşturuyormuş.
Altı yıl boyunca yatılı okuyan Bekir
Akdeniz, o günleri şöyle anlatıyor;
“Öğretmen okullarında yetişmemiz aynı
köy enstitüleri havasındaydı. Tarım dersimizde uygulamasını yapardık. Tahtada
öğretmen anlatır, biz not ederdik ancak
uygulamasını dışarıda bahçede mutlaka
yapardık. Ayrıca yaz çalışmaları olurdu”
diyor. Öğretmen okulundan 1963 yılında
mezun olan Bekir Akdeniz görev yerini
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belirlemek için kura çekmiş ve kurada
Sivas’ın Hafik ilçesinin Kıpçak Köyü çıkmış.
Çıkmış çıkmasına da köyde bir tane
okuyan varmış. Bakın o günleri gülerek
nasıl anlatıyor Bekir Akdeniz; “55 haneli
bir köy. Köyde okul yapılmış ama daha
bitmemiş. Köyde okur-yazar var mı diye
sordum bir kişi olduğunu söylediler. İsmi
dün gibi aklımda Kamil Ak diye birisi. O da
tesadüf Marmaris’te askerlik yapmış ve
okuma-yazmayı askerde öğrenmiş” diyor.
Bekir Akdeniz 1963 yılında Matematik öğretmeni olmak üzere Eğitim enstitüsüne girmiş. 1965 yılında da Gazi
Eğitim enstitüsünün salonunda kura
çekerek yeni görev yeri olan Antalya
Kumluca’yı çekmiş.
Öğrencilik yılları da öğretmenlik
yılları da anılarla dolu Bekir
Akdeniz’in. Antalya Kumluca’ya ilk
gittiği zamanları ve sonrasını yine bir
anısıyla anlatıyor.
“Kumluca’ya gittim. Kumluca’da okul
yapılmış benden önce mezun olan bir
Türkçe öğretmeni arkadaş, bir de ben
vardım. Ben müdür yardımcısı matematik öğretmeni olarak göreve başladım.
Ama okul yeni açıldığı için öğrenci yoktu.
Orta birleri kendimiz kaydettik. Orta üç
ve ikileri de Finike’den aldık. O zaman
ortaokula kayıt yaşı 15’ti. Ancak daha
büyük yaştaki çocuklar okumak istiyoruz
diye geliyorlardı. Biz de bu çocukları 15
yaşında diye kütüğe kaydettik. O zaman
sınıflarda sıra yoktu. Her öğrenci evinden
bir sandalye getirecek dedik. Evlerinden
getirdikleri sandalyelere oturarak dersi
izlediler bir dönem. Şubat ayından sonra
Antalya Sanat Okuluna tanesi 40 liradan
sıra siparişi verdik. Bu şekilde Kumluca’da
üç yıl görev yaptım. Kumluca’da göreve
başladığım ilk yılın ikinci ayında yaşlı bir
bakanlık müfettişi geldi. Kayıtlara baktı,
çeşitli notlar aldı. Hep Osmanlıca yazı
yazardı. Latin harflerini kullanmazdı.
Öğrenciler evlerine gittikten sonra beni
yanına oturttu. Başladı beni övmeye.
Sonunda dayanamadım ‘hep olumlu yönlerimi söylediniz olumsuz hiçbir şeyim
yok mu’ dedim. ‘Olmaz olur mu, Genç
yaşta gelmişsin canla başla çalışmışsın.
Olumsuzluklarını söyleyip moralini mi
bozayım, zaman içinde düzelir gider
herşey’ dedi. Hatta çocukların yaşını
küçültüp okula yazmamız da dikkatin-

den kaçmamış ki sordu. Bunları bilerek
mi yaptınız çocuklar 16 -17 yaşında 15
yazmışsınız yoksa farkında değil misiniz’
diye. Ben de farkında olduğumu söyledim. ‘İyi yapmışsın ama yasalara aykırı’
dedi. O günden sonra o yaşlı bakanlık
müfettişinin eleştirileri ve yorumları
bana hayatım boyunca yol gösterdi.
Kumluca’da üç yıl keyifle çalıştım.”
Üç yıl sonra yaz aylarında Bodrum’a
geldiğinde tanıştığı Hüseyin Turgut Karabağlı’nın “Bizde matematik
öğretmeni açığı olacak sen de yerlisin. Gel
Bodrum da eğitim öğretimi geliştirelim”
demesiyle tayinini Bodrum’a isteyen
Bekir Akdeniz 1968-1972 yıllarında Bodrum Ortaokulunda matematik öğretmeni
olarak görev yapmış. “Bugün birçok
öğrencimiz Bodrum’un ve Türkiye’nin
gururu olmuş durumda” diye anlatıyor
Bekir Akdeniz gülen yüzüyle.
1972 yılında Bodrum Lisesi açılınca
oraya geçen ve 1992 yılına kadar Lise
öğrencilerine Matematik dersi veren
Bekir Akdeniz, Turgut Karabağlı ile
arasında geçen bir diyaloğu şöyle
anlatıyor; “Bodrum’a geldikten bir müddet sonra Turgut Karabağlı bana ‘Bekir,
ortaokulu bitirmek üzere askerliğini
yapmış matematikten bekleyen bir
sürü öğrenci var. Bunlar işe girecek ama
diplomaları yok. Biz bunların hepsine
rapor aldıracağız sonra bunlara ayrı sınav
yapacağız. Bu sınavda sen üye ben de
başkan olarak görev alacağız bunlara
gerekli yardımı yaparak diploma almasını
sağlayacağız’ dedi. ‘Bunlar matematik
uzmanı olacak değil ya hocam dedim
gerekli yardımı yaparız’. Hatırladığım
kadarıyla 15-20 öğrenci. Biz bunlara
sınavda yardımcı olduk ve çoğuna diploma aldırdık. Sonra o çocuklar çok
güzel mevkilere, makamlara geldiler.
Turgut Karabağlı gerçekten Bodrum’a

çok şey katmış bir insandır. Mesela yine
unutamadığım bir anım Turgut Bey beni
gece evden çağırır birlikte Bodrumda
okuyan ve çevreden gelen çocukların
evlerini dolaşırdık. O zaman ulaşım yok,
Mazı’dan, Yalıçiftlik’den, Yalıkavak’tan
öğrenciler gelirdi. Gaz lambası altında
ders çalışan çocuklar görürdük. Bir gün
bana dedi ki ‘bunlara bir çözüm bulalım’.
Bodrum’da yurt binası bu şekilde yapıldı.
O yıllarda Mustafa Himmetoğlu
vardı. Mustafa Bey bize çok
yardımcı oldu. Kendisi başkan
ben sayman oldum. Yeniköy’de
bir yer aldık. Oraya imar iskan
bakanlığına müracaat ederek yurt
binaları yaptırdık. Çocukları oraya
topladık. Burada en büyük etken Turgut Karabağlı ile Mustafa
Himmetoğlu’dur. Bodrum halkına
Turgut Karabağlı çok büyük
hizmetler yapmıştır” diyor.

pularla birlikte 200er bin lira olarak verdik. Bu kooperatif çalışmasının bir ekip
işi olarak örnek olduğu kanısındayım. Bu
kooperatif çalışmasında yönetimde ben
başkan olarak görev yaptım”
Yazılarımızı
takip
edenler
bilirler
geçtiğimiz aylarda bu sayfaların konuğu
oğlunun anlatımıyla kaleme aldığımız
İzzet Ünver’di. Türkiye’ye örnek bir insan

Bekir Akdeniz öğretmenlik dışında
birçok görevlerde de bulunmuş.
Şimdi Halikarnas’ın üst tarafında
yer alan Barış Sitesi’ni kooperatif
kanalı ile yönetim kurulundaki
arkadaşları ile birlikte yapmışlar.
Tabii bu çalışmada ki matematik
zekasını da unutmamak gerekir.
“Bodrum da tüm öğretmenlerin de
üye olduğu Bodrum Öğretmenleri
Yardımlaşma
ve
Dayanışma
Derneğinin 1978 yılından 12 Eylül
1980 tarihine kadar başkanlığını
yaptım. Ayrıca Bodrum da birçok okul derneği ve yardımlaşma
derneklerinin yönetim kurullarında
başkan ve sayman olarak da
çalıştım.
1973-1974 yıllarında Barış Yapı
Kooperatifi diye bir kooperatif kurduk. Bu kooperatifin yönetim kurulunda ben, Rafet Gider, Özkan Karaöz,
Yücel Ziylan ve Can Baba’nın (Halit Canel)
bulunduğu ekiple birlikte 1977 yılında kooperatif inşaatlarına başladık. Kooperatifin inşaatını emanet usulü denen sitemle
yaptık. Yani her şeyi kendimiz yapmaya
karar verdik. Demiri, Karabük Demir Çelik
fabrikasından; çimentoyu, Söke Çimento
fabrikasından aldık. Hatta taş ihtiyacımızı
da ormandan beş dönüm yer kiralayarak
taş ocağı işleterek temin ettik. Sonuçta
üç yıl içinde inşaatları bitirdik. En küçüğü
350, en büyüğü 500m2 parsel içinde 120
m2 lik evler yaptık. Tapularını ve tüm
izinlerini aldıktan sonra ortaklarımıza
tapularını dağıttık. Kooperatif bittikten
sonra 190 bin liraya aldığımız mekanik
kepçeyi, dört buçuk milyona sattık.
Böylece demirbaşlardan elde ettiğimiz
gelirleri tasviye anında ortaklarımıza ta-

büyük iki çantayla geldi. ‘Çocuklar dedi kusura bakmayın, benim bu okulu yapmam
mümkün değil. 302 Mercedes’ler çıktı
bir tane bile Man otobüs satamıyorum
iflastayım, mümkün değil yapamam”
dedi. Projelerini bile hazırlatmış, getirdi bize verdi. Mesela hiçbir devlet
okulunda böyle mimari yoktur. Handan
esinlenerek kemerler çizdirmiş projeye.
Hatta devlet kolay kolay kapalı salon yapar mı? Kapalı spor salonu bile var
dedi. Bıraktı projeyi ve gitti. Biz
Turgut bey ile bir akşam oturduk
düşünmeye başladık. Sonra Milli
Eğitim Bakanına konuyu anlatmaya
karar verdik. Bakanlığa durumu anlatan ve okulun yapılması için bir
yazı gönderdik. Bakanlık da geldi o
projeyi yaptı. Yani Bodrum lisesinin
yapılma sebebi de mimarı da İzzet
Ünver’dir.
Bekir Akdeniz, 1965 yılında Antalya
Kumluca’daki görevine başlamadan
önce Datça Yazı Köyü’nden ilkokul arkadaşı ile evlenmiş. İki
kızları olmuş. Şimdi birisi İlçe Sağlık
Müdürlüğünde Doktor Nuray Oral,
bir diğer kızı da Feray Akdeniz
ve İzmir Tire’de baba mesleğini
sürdürüyor, İngilizce öğretmenliği
yapıyor. Nuray Oral’ın eşi de yani
Bekir Akdeniz’in damadı Bodrum Devlet Hastanesinde Kulak
Burun Boğaz uzmanı olan Gürol
Oral’dır. Bekir Akdeniz şimdi İzmir
de büyük kızının oğlu olan Emre
Can’ı Lisede okutmakta ve başında
bulunmaktadır. Eşi Emine Meral’le
bugünkü gençlere örnek olacak 48
yıllık evlilik sürdüren Bekir Akdeniz,
eşiyle evlilik hayatında hiçbir problem yaşamadıklarını özellikle belirtiyor.

olan ve birçok ilke imza atan İzzet Ünver
ile yaşadığı bir anıyı şöyle anlatıyor Bekir
Akdeniz, “Bir gün Turgut Bey ile oturuyoruz. Yaşlı bir adam çıktı geldi. Adı İzzet
Ünver’miş. ‘İstanbul’dan geldim, burada
bir lise yapmayı düşünüyorum. Ancak liseye ismimim verilmesini istiyorum uygun
olur mu? Yerini siz alın bana bildirim ben
yapacağım’ dedi. Biz de neden Bodrum’a
yapacaksınız diye takıldık. ‘Bodrum’a
geldim, bir müddet Bodrum’da yaşadım
tutunamayınca İstanbul’a gittim. Man
Otomobilinin distrübütörlüğünü aldım.
İyi para kazandım. Şimdi bir okul yapmaya
karar verdim’ dedi. Peki, İzzet Bey, biz yerini alır size bildiririz dedik. Bir dernek kurduk. Okul yapılacak yeri belirledik. Şimdiki
Bodrum Lisesi’nin yerini sahibinden 10
dönümünü 50 bin liraya satın aldık. İzzet
Bey’e bildirdik. İzzet Ünver bir gün elinde

1993 yılında Bodrum Lisesi’nden emekli olan Bekir Akdeniz emekli olduktan
sonra Bodrum’da Yalı Dershanelerini
kurmuş. Üç arkadaş kurdukları Dershane
işini 2000 yılına kadar sürdürmüş. Daha
sonra Marmara Koleji müdürü Ömer
Çekmeceligil’in ısrarıyla 10 yıl Marmara
Koleji’nde lise son sınıf öğrencilerinin
matematik öğretmenliğini ve Matematik
bölüm başkanlığını yapmış. Neredeyse
yarım asır matematik öğretmenliği yapan
Bekir Akdeniz 27 yıl devlette, 18 yıl da
özel sektörde matematik öğretmenliği
yapmış.
“Öğrencilik dönemimizde zorunlu bir
kitap okumamız istendi. Kitabın ismi
Akzambaklar Ülkesi Finlandiya. Bu kitap Finlandiya’nın eğitime dayalı nasıl
kalkındığını anlatıyor. 1918 yılında Fin-
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landiya İsveç’in sömürgesi ama 8 yıllık
zorunlu eğitimdeler. Düşünün biz sekiz
yıllık eğitime yeni başladık. O zaman bu
kitabı bize niye okutuyorlar diye üzerinde çok düşündük. Bundan dört beş yıl
önce Bodrum da markette gezerken bir
baktım Akzambaklar Ülkesi Finlandiya
yeniden basılmış. Kitabın arkasını okudum. Meğersem bu kitap 1928 yılında
Atatürk tarafından okunmuş. Bu kitap askeri okullarda ders kitabı olarak
okutuluyor. Atatürk ün büyüklüğüne
bakın. Diğer devlet okullarında da zorunlu okutulacak kitap olarak genelge
çıkartılıyor. Meğerse bize okutma nedenleri buymuş.Bugün üç yılda bir yapılan
OECD(Kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler) ülkeleri arasında yapılan PİSA(15
yaşındaki okul çocuklarının , matematikte
okuduklarını anlama ve problem çözme
yönünde yapılan bir sınav) sınavlarında
Finlandiya sürekli birinci veya ikinci
gelmektedir. Yine ders niteliğinde olarak
okuduğumuz ikinci bir kitabımız daha
vardı O da ‘Kalk Borusu’ kitabıydı. Bizi
öğretmen okulunda, iyi birer öğretmen
olalım, çevreye hizmet edebilelim diye
çok çok iyi yetiştirdiler. Köy enstitülerinde
iki konuda eksik vardı ama bunlar da telafi edilebilirdi. Birincisi yabancı dil eğitimi
yoktu. İkincisi de köylerin en önemli
ihtiyacı, öğretmen, sağlık memuru ve
imamdır. Köy enstitülerinde öğretmen
ve sağlık memuru yetişiyordu ama imam
yetişmiyordu. İmamları da köy enstitüleri
bünyesinde yetiştirseydi bu üçü çok iyi
kaynaşırlardı. Köylerde dayanışma içinde
olurlardı ve daha modern bir eğitim
alırlardı. Böylece köylüye de daha iyi
hizmet edebilirlerdi. Ama bugün köyde
öğretmenle imam anlaşamıyor. Eğer bu
söylediğim şekilde olsaydı ülkenin yapısı
çok değişirdi.”
Bekir Akdeniz, idealist, öğrencilerini
seven, onların başarılı olması için elinden
geleni yapan bir öğretmenmiş. Şimdi bile
öğrencilerinden bahsederken onları hala
ne kadar sevdiği kelimelerinden, gözlerinden, yüzündeki tebessümden belli oluyor. Bekir öğretmen öğrencileriyle ilişkisini
anlatan bir anısını anlatıyor yine bizlere.
“Mazı’ya gittik arkadaşımla yalıda yürüyoruz. Bir adam geldi ‘hocam nasılsınız’ dedi
ve sarıldı elimi öptü. Öğrencilerimden
birisiymiş. ‘Yıllardır sizi görüp de söylemek istediğim bir şeyler vardı. Şimdi
size söyleyeceğim’ dedi. Kayanın altında
kahvede oturduk. ‘Hocam lise iki ve üç
de matematik dersine girmiştiniz. Üniversite sınavına kadar size kızıyordum.
Kızma gerekçemde dersten başka bir
şey düşünmemenizdi. Sınava girdiğimde
matematiğim iyi olmamasına rağmen birçok matematik sorusu çözdüm. Hiç Fen
sorusu çözmediğim halde ben neyim bir
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tahmin edin. Ben matematikten aldığım
puanlarla Fizik Öğretmeni oldum’ dedi.
Bu beni inanılmaz mutlu etti. Bunun üzerine ben de ‘madem bana kızmışsın,
benim gibi yapma gevşek tut’ dedim.
Öğretmenlik hayatım boyunca çocukların
başarılı olmasını istedim. Şimdi birçok
öğrencim çok üst noktalarda görev
yapıyorlar. Bu da beni onurlandırıyor’
diyor. Öğretmenlik yıllarımda yüzlerce
öğretmenlerle çalıştım ve onları tanıdım.
Bugün onları tanımaktan, çalışmaktan
çok mutluyum.
Genellikle Lise son sınıf öğrencilerimin
derslerine girdiğimde onlara şu önerilerde bulundum: işinizi çok iyi yapacaksınız,
hayatta atacağınız her adımın artısını ve
eksisini düşüneceksiniz, artıları fazlaysa
adım atınız ve mümkün olduğunca kurallara uymaya çalışınız.
Bekir Akdeniz’in Eğitim ve Öğretime
bakış açısı:
Gelecek her zaman eğitimini iyi yapmış
toplumların olmuştur. Bundan böyle de
eğitimini iyi yapan toplumların olacaktır.
Eğitim bugün insan deneyimlerinin, bilgilerinin aktarılmasıyla gerçekleşmektedir.
İnsanların doğuştan gelen birtakım yetenekleri olsa da yaşadığı çevrede karşısına
çıkan yaşamsal sorunlarla, doğanın
acımasız koşullarıyla savaşabilmek için
o koşulları iyileştirebilmek için deneyimlerden, yaşanmış ve birikmiş bilgilerden faydalanmak zorundadır. Eğitim
toplumda deneyim ve bilgilerin kişilere
aktarılması yanında; insanları kendi başına
düşünmeye, eleştirmeye, yorumlamaya,
okuduğunu anlamaya yönelik olmalıdır.
Eğitim bütün değişim ve değiştirme
olanaklarını bize sunmalı, gönlümüzdeki
dünyayı bulmamıza yardımcı olmalıdır.
İçinde kendimizi bulamadığız eğitim
sistemi bize bir anlam ifade etmez.
Bugün bilim aynı zamanda bir güçtür. Bu
gücün kazanılması iyi eğitilmiş insanlarla
yapılabilir. Toplumlar her türlü gücünü
bu eğitilmiş insanlardan alır. Çağımız
bilim ve teknoloji çağıdır. Bu nedenle
çağı yakalamanın koşulu kesinlikle
eğitim sistemini bu yönde yönlendirmeye bağlıdır. Bu yönlendirmede eğitim
fonksiyonlarının tam yapılması gerekir. Bu fonksiyonlar içinde en önemlisi
öğretmendir. Ulu önder Atatürk; “Benim
anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Gelecek gençlerin, gençlerde öğretmenlerin
eseridir. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” Sözleri ile öğretmenin
önemini, öğretmenlere bakış açısını
ortaya koymuş; geleceğimiz olan yeni
neslin en iyi şekilde yetiştirilme görevini vermiş, gelecekte ülkemizin çağdaş
uygarlık seviyesine çıkmasının, eğitim ve
öğretmenlere bağlı olduğunu belirtmek

istemiştir.
Toplum öğretmene güvenerek gelecekten
emin
olmalıdır.
Bunu
sağlamak için de devlet: bilgili, becerili ve pedegojik eğitimini tam almış,
sağlıklı ve üretken bireyler olarak
öğretmenleri yetiştirmekle görevlidir.
Eğitim ve öğretmen yetiştirme sistemi:
çağdaş, bilimsel ve akılcı bir düzenleme ile
mutlaka şekillendirmelidir. Eğitim siyasi
yelpazeye göre yıkılmayan; siyaset, ticaret ve tarikat yapılarından etkilenmeyen
yapıda olmalıdır. Son yıllarda Atatürk ve
laik cumhuriyete karşı saldırıların arttığını
gördükçe öğretmenlere düşen sorumluluk daha önem kazanmaktadır.
Öğrencilerin gelişmekte ve öğrenmekte
olduğunu
bilerek
öğretmenler,
öğrencilerin yanlış ve hata yapabileceklerini göz önünde bulundurmalı,
onların küçük yanılgılarını büyük
hataymış gibi görmemeli, öğrencilerinin
tüm hatalarını bıkmadan sabırla düzeltmeye çalışmalıdır. Bu düzeltme sürecinde
asla onları incitmemelidir. Öğrencilerine
yalnız bilgi aktaran, bilgi yükleyen değil
onları kendi başına düşünmeye, yorumlamaya, okuduğunu anlamaya yönlendiren kişi olmalıdır öğretmen.
Atatürk ve arkadaşlarının bu ülkeyi nasıl
kurtardıklarını ve kurduklarını, Atatürk
ilke ve devrimlerinin bizlere neler
kazandırdıklarını öğrencilerine mutlaka
çok iyi anlatmalıdır.
Öğretmen çok okuyan, daima çağdaş
bilimin verilerine yönelik örnekleri
öğrencileri ile paylaşmalı, demokratik
laik cumhuriyeti savunan, demokrasi ve
özgürlük adına bile olsa laik cumhuriyetten taviz vermeyen bir kişi olmalıdır.
Hipokrat “meslektaşım kardeşimdir “
demiştir. Bu nedenle öğretmenlerde
birbirini bu duygular içinde görmeli ve
sürekli dayanışma içinde olmalıdır.

2017 Rally Halikarnassos Tamamlandı
Odamız
tarafından
da
desteklenen TR Extreme
“Rally Halikarnassos” yarışları
16 Kasım Perşembe günü
Yönetim Kurulu Başkanımız
Mahmut Serdar Kocadon’un
da katılımıyla başlamıştı.
Yarışmacılar 80 km arazi etabının
ardından yaklaşık 3 km extreme
parkurunda mücadele etti. 2 kategorideki 6 sınıfta düzenlenen
yarışmada 66 araçta 88 sporcu
mücadele etti. Güvercinlik,
Mumcular, Uyku Vadisi, Yalı Çiftlik, Datça Bodrum olmak üzere
Gökova çevresinde gerçekleşen
yarışlarda sporcular kıyasıya mücadele verdi.
19 Kasım Pazar günü sonlanan
yarışların sonucunda ise Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyemiz Atilla Serttaş ATV
kategorisinde 1. oldu.

19 Kasım akşamı Bodrum Mandalin Barda gerçekleşen kupa
töreninde
Odamız Yönetim
Kurulu Üyesi Atilla Serttaş
birincilik ödülünü Odamız Meclis Üyesi Toros Demirdöven’in
elinden aldı.
Başta ATV kategorisinde 1.
olan Atilla Serttaş olmak üzere
tüm yarışmacıları tebrik ettiğini
dile getiren Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “Bodrum’un 12 ay turizmine katkı sağlayacak bu tip
organizasyonların artmasını dileriz. Yarışmaya gösterilen ilgiden
anlaşılıyor ki Rally Halikarnasos
ve TR Extreme yarışları bölgemizin geleneksel festivallerinden
Bodrum Cup gibi uluslararası
çapta ün kazanacak.” dedi.

Bekir
Akdeniz
öğretmenimiz
“Öğretmenlik hayatım boyunca, binlerce
öğrenciye öğretmenlik yaptım. Onların
bugün hayatta başarılarını gördükçe,
onlarla gurur duyduğumu da belirtmek
zorundayım” diyor.
Bekir Akdeniz’in öğretmenliği de
yetiştirdiği öğrenciler de Ulu Önder’in
tariflerine uyar nitelikte. Ne mutlu ki bize
bu ülke Bekir Akdeniz gibi öğretmenler
yetiştirmiş ve ne mutlu ki bize bu
öğretmenleri örnek alan öğrenciler
olmuş. Biz de Bekir Akdeniz gibi
öğretmenlerin hep var olmasını temenni
ediyor, önünde saygıyla eğiliyoruz.
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Üye Başarı

Palmarina

ALTIN ÇIPANIN SAHİBİ “
AVRUPANIN EN İYİSİ
Bodrum bir birinden önemli
markalara ev sahipliği yapan
eşsiz bir yarımada.
PALMARINA BODRUM da
işte bu markalardan biri. Altın
Çıpa ödülüne layık görülen
marinanın müdürü Akbulut
Kahraman, bize Palmarina’nın
Bodrum turizmine sunduğu
katkıdan ve ileri dönem hedeflerinden bahsetti. “Amacımız
marinamızı 12 ay canlı tutmak.” diyen Akbulut, bu yıl
Batı Avrupa pazarından umutlu olduklarını belirtti.
Palmarina
Bodrum
olarak
yarımadanın
lüks
turizmine
sağladığınız katkı tartışılmaz,
bünyenizdeki mekanlar yazın
önemli bir boşluğu doldurmakta.
Ayrıca yat bağlama kapasiteniz ile
de hem yazın hem de kışın hizmet
vermektesiniz. Palmarina olarak
Bodrum’da 12 ay turizm için sizin
ne gibi planlarınız bulunmakta,
bünyenizde yer alan mekanlar ko-
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nusunda yeni projeler var mı?
Palmarina Bodrum olarak, 135 metre
uzunluğa kadar 69 adet süper yatı ve
toplamda da 620 yatı ağırlama kapasitemizle Avrupa’daki benzerlerimizin
önünde yer alıyoruz. Kurulduğumuz
günden beri hedefimiz Palmarina’yı yılın
12 ayı yaşayan bir yaşam merkezi haline
getirmekti, bu hedefimizde de büyük
gelişme kaydettik. Bünyemizde bulunan
gurme restoranlarımız, barlarımız, kafelerimiz ve kulüplerimiz ve uluslararası
ödül sahibi otellerimizde deniz ve Bodrum tutkunlarına 365 gün hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu yıl 16 Ekim21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen
Bodrum’un en havalı etkinliği The Bodrum Cup’ın kapanış etabına ve ödül törenine ev sahipliği yaptık. Ödül törenini
takiben gerçekleşen MFÖ konseri ile adeta sonbahara “Merhaba” dedik. Yine 1
Ekim-1 Kasım tarihleri arasında üçüncüsü
gerçekleşen Uluslararası Bodrum Bienali kapsamında Palmarina’da birçok
etkinliğe ev sahipliği yaptık.

Yakın zamanda aldığınız Altın
Çıpa
ödülü
hangi
kriterler
doğrultusunda veriliyor. Palmarina ailesi olarak sizi diğer marinal-

”

ardan ayıran ve Avrupa’nın en iyisi
yapan özellikler neler?
Bildiğiniz üzere geçtimiz günlerde Londra Boat Show’da İngiliz The Yacht
Harbour Association tarafından Gold
Anchor (Altın Çıpa) ödülüne layık görüldük. Altın Çıpa ödülleri uluslararası megayat ve süperyat sahipleri tarafından
gerçekleştirilen online oylama ile sahiplerini buluyor. Bu yılki oylama 1 Mayıs – 31
Ekim tarihleri arasında http://www.marinaoftheyearawards.com/ internet adresi
üzerinden gerçekleştirildi ve oylamaya
4.000 megayat ve süperyat sahibi katıldı.
Ve bu yılki oylama sonucu Türkiye’nin
Gold Anchor (Altın Çıpa) ödülü sahibi tek
süperyat marinası ünvanımızı tescil etmiş
olduk. Palmarina’da birinci sınıf süperyat
tesis ve hizmetlerine olduğu kadar, tüm
yelken ve yatçılık dünyasının ihtiyaçlarına
yönelik hizmetler veriyoruz. Kısaca tesisimiz ve sunduğumuz hizmetler deniz
tutkusuna tüm bireylere hitap ediyor.
Yalıkavak’ın eşsiz doğası ve Palmarina
olarak sunduğumuz dinamik gündüz ve
gece hayatı alternatifleri de bizi unutulmaz deneyim yaşamak isteyenlerin
odak noktası haline getiriyor.

2017 yılını değerlendirdiğimizde
kaç yat ağırladınız ve dağılım hangi
ülkeler ağırlığındaydı? 2018 için bu
konuda tahminleriniz neler?
1.100 tekne ağırladık, bu teknelerin
%70’ini Türk tekne sahipleriydi. Yabancı
sahipli teknelerinin önemli bölümü Rusya
ve BDT ülkeri ile Körfez ülkelerinden gelen misafirler oluşturuyordu. 2018 yılı için
dağılımda çok büyük bir farklılık beklememekle birlikte Batı Avrupa pazarından
gelecek
misafirlerimizin
artacağını
düşünüyoruz.

uz. Ayrıca tekneler sürekli büyüyor, 10-15
yıl sonra daha da büyümüş megayatları
ağırlamaya devam edeceğiz. Palmarina
bu ihtiyaca hizmet verebilmek adına
tasarlanmış bir tesistir. Önümüzdeki on
yılda misafir profilimizin de değişmesini
bekliyoruz. Milenyum jenerasyonunun
beklentileri hızlı, yeni teknolojilerle uyumlu ve sosyalleşebileceği tesisler olacak. Çevre bilinçleri bizlerden çok daha

yüksek oldukları için çevreyle dost ve
sosyal sorumluluklarını yerine getiren
işletmelere tercih edecekler. Biz de kendimizi bu beklentilere hazır olmak adına
sürekli geliştirmeye devam ediyoruz.
Ayrıca marinadaki hizmet alt yapılarımızın
haricinde tesisimizdeki alışveriş ve
eğlence markalarını da güncel tutarak, tercih edilen uluslararası markaların
Palmarina’ya değer katmasını sağlıyoruz.

Palmarina’yı bundan 10-15 yıl sonra nerede göreceğiz, uzun dönem
planlarınız-hedefleriniz neler?
Dünyanın en iyi süperyat marinalarından
biri olarak bu pozisyounumuzu korumaya kararlıyız. Palmarina aktif bir spor,
eğlence ve moda merkezi olduğu kadar,
doğal güzellikleri ile sakinlik arayanlar
için de özgün bir yaşam destinasyonudur.
Bu amaçla kendimizi sürekli yenileriz.
Teknolojinin baş döndürücü hızı denizcilik
sektöründe de aynı hızda ilerlediğinden,
biz de teknelerin teknik gelişimlerine
aynı süratle uymak için çalışıyoruz. Tekne
ve tekne sahiplerinin ihtiyaçlarına cevap
verecek alt ve üst yapı gereksinimlerini
takip ediyor ve kendimize adapte ediyor-
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Atatürk Bulvarı, Bitez Kavşağı, Konacık

