Başkandan

Mahmut Serdar KOCADON

Değerli Üyelerimiz,

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.
Değerli dostlar, 2014-2017 yılları arası uyguladığımız planı tamamlamış
bulunuyoruz. Bu 87.sayımız içeriğinde planın sonuçlarına yer verdik. Bu
planın yürütülmesinde katkı veren
değerli Meclis üyelerimiz başta olmak üzere komite üyelerimize, Genel
Sekreterimiz Sn. Prof. Dr. Fuat Önder'e ve personelimize teşekkürlerimi sunarım.
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,

Sevgili Üyelerimiz,

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

GELECEĞİN BODRUM TİCARET
ODASI, Cumhuriyetimizin 100. Yılına hazırlanıyor.

Üyelerimiz ve kamuoyu tarafından da
beğeni gören yeni hizmet binamızda
yeni bir şevk ve heyecanla 2018 yılını
karşıladık.
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, yurtdışında ise Bodrum Tanıtma Vakfı’nın
çalışmalarıyla Bodrum’un tanıtılması

ve sürekli gündemde tutulması ana
hedeflerimizdendir.
Tanıtım faaliyetleri salt fuar katılımlarıyla yürütülmüyor, değişen ve sürekli
yenilenen iletişim kanallarını kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmak izlediğimiz diğer bir strateji.
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.
2017 yılı itibariyle Odamız planlı bir
dönemini daha tamamladı. Yeni dönemde yeni değerlerle Odamız Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına hazırlanıyor.
Planlı çalışma ve bunun hizmet kalitesine sağladığı artışı hep beraber gözlemledik. Meclis ve Yönetim Kurulu
üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.
Saygı ve Sevgilerimle,

İlhan ERSAN
Meclis Başkanı

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 plan-

layamıyoruz 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

Büyümeden sonra ikinci başarı istihdamda geldi.
Oda-Borsa camiası buna da öncülük etti. ‘İstihdamda özel
sektörü teşvik edecek ödüllendirecek yeni bir yaklaşıma
ihtiyaç var’ dedik. Şubat ayında TOBB Ekonomi Şurası’nda durumu Cumhurbaşkanımıza anlattık. O da talimatı
verdi. İstihdam Seferberliği başlatıldı. Hükümet de tarihi
destekler çıkardı. Bu sayede 1.5 milyona yakın kişiye yeni
iş sağladık. İstihdam Seferberliği sayesinde istihdam maliyeti düşen firmalarımız kazandı iş sahibi olan vatandaş
kazandı artan alım gücüyle tüm ülke kazandı.
Yatırımlar uzun sürenin ardından yeniden canlandı. YOİKK
bünyesinde ve şuralarda dile getirdiğimiz pek çok öneri
hayata geçmesinin bunda büyük payı var. Böylece son iki
yılın en güçlü yatırım artışı bu son çeyrekte yaşandı. Geçen seneye göre 55 milyar lira daha fazla yatırım yapıldı.
İhracatta 2016’nın tamamındaki rakama ilk 11 ayda ulaştık. Buradaki başarıda da yine camiamızın emeği var. Tüm
büyük kara gümrük kapılarını Odalarımız ve Borsalarımızla birlikte biz modernize ettik. Bu sayede kapılardan
geçiş hacmi tam dört katına çıktı ama bekleme süresi yarıya indi. Devlete tek kuruş yük gelmediği gibi artan işlem
hacmi sayesinde vergi gelirleri yükseldi. Yapılan bir araştırmaya göre gümrükler artık daha modern ve etkin hale
geldiği için ihracat yapan firmalarımız yılda 400 milyon
lira maliyet tasarrufu sağlamış oldu.
Netice olarak 2017’de Hükümetimizin verdiği teşvikler
boşa gitmedi, özel sektöre ve girişimcilere güç verdi. Piyasadaki rahatlama rakamlara da yansımış oldu. Ayrıca
içeride ve dışarıda karşımıza çıkarılan her türlü sıkıntıya
rağmen Türkiye ekonomisi ve reel sektörümüzün ne kadar sağlam ve dinamik olduğunu da herkese gösterdik.

İSTİHDAM,
ÜRETİM VE YATIRIM
TEŞVİKLERİ
SÜRDÜRÜLMELİ

2018’de küresel büyüme ve ticaret, geçtiğimiz seneden
daha iyi olacak gibi görünüyor. Son yedi senenin en yüksek küresel büyüme oranı çıkabilir. Biz de bundan payımızı almalıyız. Bunun için istihdam, üretim ve yatırım
teşviklerini sürdürme önerilerimizi Hükümete ilettik.
Öte yandan 2017’de elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla rehavete kapılmamalı, riskleri göz ardı etmemeliyiz.
2017’yi herkesin beklediğinden daha iyi bir performansla
kapattık. Birincisi büyümede ilk dokuz ayda yüzde 7.4 gibi
dünyada pek az ülkenin ulaşabildiği bir noktadayız. Oda
ve Borsa camiasının büyümede büyük payı var. Zira üretim ve yatırım için önce finansman lazım. Bankalar yılın
başında kredi vermekte sıkıntı çıkarıyorlardı. Bunu aşmak
üzere önce kendi icadımız TOBB Nefes Kredisi’ni devreye
soktuk. TOBB, Odalar-Borsalar 81 ilde bir araya geldik ve
tüm kaynaklarımızı topladık. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle “finansmanda inovasyon” yaptık ve bugüne kadar ticari
kredilere uygulanmış en düşük faiz olan yüzde 9.90 ile ticari
kredi verilmesini sağladık. KOSGEB ile istişare ederek 50
bin lira faizsiz işletme kredisi çıkardık. Kurucu ortağı olduğumuz Kredi Garanti Fonu için hükümetimizle istişare ettik
ve kefalet kapasitesini artırdık.

Şimdi hedefimiz 2018’de de benzer bir performansa ulaşmak. Elbet de sıkıntılar da var. Mesela hem faiz oranlarındaki hem de döviz kurlarındaki yükselme reel sektörü
zorluyor. Firmalarımızın finansman yükünü artırıyor. Bu
konularda da reel sektöre destek verileceğine inanıyoruz.
Öte yandan 2017’de elde ettiğimiz olumlu sonuçlarla rehavete kapılmamalı, riskleri göz ardı etmemeliyiz. Ama
fırsatları da gözden kaçırmamalıyız. 2018’de küresel büyüme ve ticaret geçtiğimiz seneden daha iyi olacak gibi
görünüyor. Son yedi senenin en yüksek küresel büyüme

oranı çıkabilir. Biz de bundan payımızı almalıyız. Bunun
için istihdam, üretim ve yatırım teşviklerini sürdürme
önerilerimizi Hükümete ilettik.
Makro ekonomide dikkat edilmesi gereken noktalar:
bütçe açığı, enflasyon ve cari açıktaki yükseliş olarak görülüyor. Küresel ekonomide ABD Başkanı Trump’ın başına buyruk yaklaşımlarının neden olduğu rahatsızlıklar,
FED’in faiz artırımları ve bilanço küçültmesi, Ortadoğu’da
yaşanan olumsuzluklar, yükselen petrol fiyatı, Kuzey Kore’nin artan saldırgan tutumu başlıca risk unsurları olmaya devam edecek. Olumlu gelişmeler olarak ABD ekonomisi küresel krizi tamamen atlatmış gözüküyor. Avrupa
ve Japonya ekonomileri toparlanmaya devam ediyor. İngiltere’nin Brexit sonrası oluşan olumsuz duruma karşın
gösterdiği ekonomik performans beklentilerin üzerinde.
Çin büyümede kaybettiği ivmeye karşın makro ekonomik
istikrarı kuvvetlendirdi.
Türkiye ekonomisi açısından 2018’de küresel etkilerin
yansımaları etkili olacak. Örneğin petrol fiyatındaki artışın sürmesi cari açığın ve finansman ihtiyacının büyümesi
demek. FED’in faiz artırması ve bilanço küçültmeye devam etmesi dış finansman maliyetlerini artıracak. Buna
karşılık gelişmiş ekonomilerin ve özellikle Avrupa’nın toparlanmasıysa ihracat ve turist sayısı açısından olumlu
yansıyacak.
Ama hepsinden önemlisi iyi bir büyüme hikâyemiz olmalı. Böylece hem dünyada bize karşı oluşturulmak istenen
algıların önüne geçer, hem de istikrarı kuvvetlendiririz.
Ayrıca iç talebe ve dış kaynağa dayalı büyüme sürecimizi
değiştirmemiz lazım. Türkiye önceki sanayi devrimlerinde
hep geç kaldı. Şimdi yeni bir sanayi devrimi eşiğindeyiz.
Yeni konominin girdisi ne doğal kaynaklar, ne de coğrafya. Bu yeni yarışta başarılı olmak için becerikli oyunculara
ve iyi bir kurumsal sisteme ihtiyacınız var. Biz de oyuncu
potansiyeli var. Müteşebbis bir milletiz. Ama eksiğimiz
sistem.
Pastör der ki “Talih hazırlıklı olana güler”. Zamanın ruhunu
kavrar ve kendimizi düzeltirsek, yeni bir atılım daha başlatabiliriz. Türkiye büyük bir ülkedir. Her sorunu aşacak güçtedir. Yeter ki birliğimizi ve istikrarımızı muhafaza edelim.
2018’in sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

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

Üç projemiz sonucunda tüm Türkiye’de 653 bin firma 232
milyar lira kredi kullandı. Yani her iki üyemizden biri bunlardan faydalandı. Hükümetimizle birlikte hayata geçirdiğimiz
projeler KOBİ’lere can suyu oldu. Ekonominin çarkları dönmeye başladı.
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Ulusal ve uluslararası saygın bir kuruluş olan Odamızın 41. yılını kutladığımız
bu sayımızda siz değerli okuyucularımızla özel sayımızda buluşuyoruz.
12 yıldır yayın hayatını aralıksız sürdüren, Bodrum
Mavi Dergimiz hedeflerimizin nasıl gerçeğe dönüştüğünü ve sizlerle reelde nasıl buluştuğumuzu
ortaya koyuyor. Öyle ki uzun çalışmaların ve yoğun
bir emeğin ürünü 2014-2017 Stratejik Planımızda
gerçekleştirmeyi planladığımız projelerin şimdi

sonuçlarını yayınlıyoruz. İlerleyen sayfalarda özetlerini görebileceğiniz ve sadece Bodrum Ticaret
Odamıza değil tüm bölgemize katkı sağlayacak bu
sonuçları keyifle okumanız ve Odamızın güçlü adımlarla hepimiz için bilgi ürettiğini anlatabilmemiz
dileğiyle…
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GELECEĞİN BODRUM
TİCARET ODASI AÇILDI
T.C. Bodrum Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası görkemli bir törenle açıldı. Açılışı Muğla
Valisi Esengül Civelek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
ve beraberindeki protokol heyeti gerçekleştirdi. Yeni hizmet binası girişinde çiçeklerle
karşılanan Muğla Valisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Muğla protokolü ile
beraber kurdele kesiminin ardından açılış konuşmalarını gerçekleştirerek Bodrum Ticaret Odası’nı tebrik etti.
Muğla Valisi Esengül Civelek de
antik dünyanın en görkemli izlerini taşıyan, tarihi ve kültürel
değerlerin, dünya denizcilerinin
buluşma noktası olan, yaklaşık
bin 500 kilometrelik kıyıları ve
koylarıyla eşsiz doğal güzellikleri barındıran Muğla’nın sadece
bölge ekonomisine değil, ülke
ekonomisine de katkı sağladığını anlattı. Muğla Valisi Esengül
Civelek, Muğla’ya teşriflerinden
dolayı TOBB Başkanına teşekkür
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ettikten sonra, yeni binanın herkese hayırlı olmasını diledi.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Bu yeni hizmet binası
bir vizyon işi. Makam mevkiler geçici, yapılan eserler baki kalıyor”
dedi. Bodrum Ticaret Odası’nın
Akredite bir Oda olduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, “Akredite
Oda ne demek? Otellerde yıldızlama sistemi var. Bizim de dünyada
Odalarda yıldızlama sistemi var.

5 yıldızın da kendi içinde dereceleri var. Bodrum Ticaret Odam 5
yıldızlı A sınıfı Oda durumunda.
Bodrum bir dünya markası. Bodrum Ticaret Odası, Londra, Paris,
Berlin odaları ile aynı standartta
hizmet veriyor. İyi yapılan hizmetleri alkışlamayı bileceğiz. Bodrum
Ticaret Odamız Muğla ilimizde ilk
akredite Oda ünvanını aldı. Tüm
Ege’de de üçüncü Oda oldu.” şeklinde konuşarak Bodrum Ticaret
Odasını övdü.
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Bodrum
Ticaret Odası
İlklerin Odası
TOBB Başkanı, Bodrum Ticaret Odası’nın turizm konusundaki faaliyetleriyle de gurur duyduğunu belirterek,
“Alternatif turizmi geliştirmek üzere,
Odamızın öncülüğünde ve GEKA desteğiyle, Bodrum Leleg Yolu projesi hayata geçirildi."

Bodrum Ticaret Odası’nı yaptığı
çalışmalardan kutlayan Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “Ticaret
Odam Bodrum’da stratejik plan
yapan, kalkınma ajansından ilk
desteği alan ve en fazla projesi
olan kurum. Bölgede iş yeri envanteri çalışmasını ilk olarak Odamız yaptı. Hizmeti üyemizin ayağına götürmek için, özel istihdam
bürosu kuran, vize ofisi açan ilk
Odamız da Bodrum’dur.
Tehlikeli meslekler için zorunlu
olan mesleki yeterlilik belgesini
de üyelerimiz artık Odamızdan
alabiliyor ki şu ana kadar 52 kişi
bu belgeyi aldı. Eğitim ve Girişim-
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cilik alanlarında da Bodrum Ticaret Odamız çok aktif. Muğla Sıtkı
Koçman Üniversitesi ile BODTO
Eğitim Merkezini kurdu. Muğla
Teknopark’ın kurucularından oldu
ve yönetiminde görev aldı.
KOSGEB ile birlikte
yeni girişimciler yetiştiriyorlar”.
Hisarcıklıoğlu, Bodrum Ticaret
Odası’nın, Bodrum’un değerlerine de sahip çıktığını vurgulayarak, “Bodrum Mandalinası’nın
‘Coğrafi İşaret Tescili’ Odamızın
desteğiyle gerçekleşti. Şimdi hedef bunu Avrupa Birliği’ne tescil

ettirip bütün dünyada Bodrum
mandalinası satmak” dedi.
TOBB Başkanı, Bodrum Ticaret
Odası’nın turizm konusundaki
faaliyetleriyle de gurur duyduğunu belirterek, “Alternatif turizmi
geliştirmek üzere, Odamızın öncülüğünde ve GEKA desteğiyle,
Bodrum Leleg Yolu projesi hayata
geçirildi. Turizmi canlı tutmak için
yurtdışı fuarlara destek sağlandı. Yine belki unutmuş olabiliriz,
o yüzden hatırlatmakta fayda
görüyorum; Geçen sene turizmde yaşanan sıkıntılar karşısında
da, Bodrum Odamız ve Mahmut
Serdar Kocadon Başkanımız ilk

inisiyatif alanlardan oldu. Hazırladığı kapsamlı rapor ve öneriler,
hem TOBB olarak bizim, hem de
hükümetimizin çalışmalarına yön
verdi.
Seyahat acentelerine ve uçak seferlerine destek sağlanması, ecrimisillerin ertelenmesi, turizmcilerin Kredi Garanti Fonu kapsamına
alınması, hep bu sayede gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
Oda başkanlarının üyelerinin sıkıntılarını ve çözüm önerilerini
TOBB’a ilettiklerine dikkat çeken
Hisarcıklıoğlu, birlikte yaptıkları

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

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

Hisarcıklıoğlu, eskiden ‘Odalar
ne iş yapıyor?’ dendiğini anımsa-
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TOBB Başkanı Birlik ve Beraberlik Mesajı Verdi
Türkiye’nin geleceğinden umutlu olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ama birlik ve beraberlikten ayrılmayalım. Yeter ki
birbirimizi ötekileştirmeyelim, ayrım yapmayalım. Birbirimiz sevelim.
80 milyon olarak bizim bizden başka dostu yok. Ortak akılda buluşacağız. Farklı düşüneceğiz ama ortak akılda birleştikten sonra hareket
edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da hizmetlerinden ötürü
Bodrum Ticaret Odasını överek başarılar diledi. Bodrum için övgü dolu
sözler sözleyen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini sunan
Kocadon, “Bodrum böyle cazibe merkezi haline geldiyse bunun nedeni
gelenleri güler yüzle ve sevgiyle karşılayan Bodrum halkıdır.” dedi.
Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan da Odanın birbirinden önemli başarılarına vurgu yaparak, “Odamız A sınıfı Akreditasyon
belgesini yenileyerek ve bunu yaparken de Türkiye’deki tüm Odalar
arasında en yüksek puanı alarak kalitesini ortaya koymuş durumda.
Tek eksiğimiz olan yeni binamızı da tamamlamış olduk. Yeni binamızda emeği geçen herkese teşekkürler, binamız bölgemize hayırlı olsun.”
dedi.
BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, "Buradan
geçmiş Başkanlarımızdan Ata Aya’ya teşekkür etmek istiyorum. 1998
yılında mevcut hizmet binamız üyelere yönelik olarak planlansa da
2000’li yıllardan sonra Bodrum’un ülke ekonomisine göre daha hızlı
büyümesiyle üyelerimizin ihtiyacına yetişemez oldu. Üyelerimizden de
gelen taleplerle yeni bir hizmet binası ihtiyacımız doğdu. Artık “Geleceğin Bodrum Ticaret Odası” üyeleriyle buluşmaya hazır. Bir çok projenin
sonucunda üye memnuniyeti ve üyeye hizmeti canlı tutmak amacıyla
Ticaret Odamız sizin için var ve çalışmaya devam edecek." dedi.
"Bizler üyelerimizin bize verdiği görevi yerine getirirken yine üyelerimizin desteği ile faaliyetlerimizi yürütüyoruz.” diyen BODTO
Başkanı, başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere herkese katkılarından dolayı teşekkür etti. “Odamız arsasını bize tahsis
eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Meclis Üyelerine de teşekkürü bir borç bilirim.” diyen BODTO Başkanı, Yeni hizmet
binasının, bahçelerindeki zeytin ağacı gibi, Bodrum’a bereket, refah
ve barış getirmesini dileyerek konuşmasını tamamladı.
Açılış konuşmaları ve
bina yapımında emeği
geçenlere
plaket
töreni ile hediye takdimlerinin
ardından
Bodrum
Ticaret
Odası’nın 40. kuruluş
yıldönümü nedeniyle
pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından Ticaret Odası Fuayesi’nde
düzenlenen
Devlet
Sanatçısı Devrim Erbil
Resim Sergisi’nin açılışı
yapıldı.
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“Geleceğin
Bodrum Ticaret
Odası” üyeleriyle
buluşmaya hazır.
BODTO Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon ise, 40 yıldır bölgesine hizmet veren Odanın kurulduğu yıllarda 1
çalışanı ve 25 üyesi olduğunu, bugün ise 25 çalışanı ile
6.000 üyeye hizmet sağladığını belirtti. “2005 yılında
göreve başladığımız ilk dönem de Bodrum’un sadece
ekonomik hayatına değil
her yönüyle tümüne hitap
edecek
faaliyetlerimizi
hayata geçirdik. İlk olarak
işyeri envanter sayımı yaptık. Bugün toplantımızı
yaptığımız Bodrum Ticaret
Odası Yeni Hizmet Binamız taşındığımız 4. Hizmet
noktamız. Her bir değişim
Bodrum’un ne kadar hızlı
geliştiğini bize gösteriyor.
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Açılışımızı şereflendiren
TOBB Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Muğla
Odaları Başkanlarına, Genel Sekreterlerine şükranlarımızı sunarım.
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GELECEĞİN
BODRUM
TİCARET ODASI
ADIM ADIM
HAYATA GEÇTİ
Bodrum Ticaret Odası’nın mevcut hizmet binasının
hızla sayısı artan üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap
vermemesi üzerine hizmetin kalitesinin artırılması
amacıyla yeni bir hizmet binasına ihtiyaç duyulmuş,
yürütülen çalışmalar sonucunda BODTO Meclisi
tarafından oybirliği ile Konacık Mahallesindeki arazi
üzerinde inşaat yapılmasına karar verilmişti.
Bodrum Belediyesi Meclisinin
Şubat 2015 Meclis toplantısında
arsa tahsisi ile başlayan BODTO
Yeni Hizmet binası çalışmaları 3
Ağustos 2015 tarihinde ilanı yapılan mimari proje yarışması 15
Ekim 2015 Perşembe günü jürinin
yaptığı değerlendirmeyle sonuçlandı.
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5 Ekim 2015 tarihinde toplam 27
projenin başvurusunun yapıldığı
yarışmada 12 Ekim 2015 Pazartesi günü, Ersel Gürsel başkanlığında, Baran İdil, Erkut Şahinbaş,
Murat Artu, Avni Alçın, Yiğit Erbaş
ve Erol Şahin’in yer aldığı jüri değerlendirmelerini tamamlandı.

Yarışma kolokyumu ve ödül töreni 24 Ekim 2015 Cumartesi günü
BODTO Konferans Salonunda yapıldı.
Yarışmayı kazanan projenin uygulanması kapsamında 1 Mart 2016
tarihinde ihale ilanına çıkıldı.

21 Mart 2016 tarihine kadar gelen
ihale başvuruları ise 22 Mart 2016
saat 10.00’da gerçekleşen açık
ihale usulüne uygun oturumla
değerlendirilirken yapılan değerlendirme sonrasında ihaleyi alan
firma ile 26 Mayıs 2016 tarihinde
yapılan sözleşme ve yer teslimi ile
yapı faaliyetine başlanılmış oldu.

29 Haziran 2016 tarihinde temel
radye betonu, 8 Ağustos 2016’da
ise 2. bodrum kat tabliye betonu
döküldü. Eylül 2016 sonuna kadar
tüm katların betonları dökülerek,
Yeni binamızın inşaatı yapılan
planlamaya uygun bir şekilde hızla sürdürüldü.

28 Ağustos 2016 tarihinde, BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan,
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon, Başkan Yardımcıları Mehmet Ayaz, İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyesi Mahmut Özgür Yağcı ve
BODTO Genel Sekreteri Prof. Dr.
Fuat Önder’in katılımıyla BODTO
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yapı kazandırıldı. Ayrıca KOSGEB,
KGF, İş-Kur ve Kalkınma Ajansı hizmet birimleri için de gerekli altyapılar oluşturuldu.

mutluluk yeni binamız ile de taçlandırılmış oldu. Bodrum Belediyesi tarafından tahsis edilen arsa
üzerinde kısa sürede bina yapıldı;
Bodrum Belediyemize ve binanın
yapımında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Yeni Hizmet Binasında ilk Yönetim
Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Şantiye alanında gerçekleşen toplantıda inşaatın ilerleme durumu
değerlendirildi. Yönetim Kurulu
gündemi tamamlandıktan sonra
inşaat gezilerek incelemelerde
bulunuldu ve uygulama proje
değişiklikleri görüşüldü. BODTO
proje müdürü ve şantiye sorumlu-

ları Yönetim Kuruluna detaylı bilgi
sunduktan sonra hatıra fotoğrafı
çektirildi.

toğrafı çektirerek yeni binayı gezmesi ile Odanın kullanıma hazır
olduğu görülmüş oldu.

25 Ağustos 2017 Pazartesi günü
ise BODTO yeni Hizmet Binamızın
Meclis Salonunda ilk Meclis toplantımızı Meclis Üyelerimizin tam
katılımı ile tamamladık. BODTO
Meclisinin çalışanlar ile hatıra fo-

2017 yılının Eylül ayında tamamlanarak, 18 Eylül’ 2017’de tüm
birimlerimizle üyelerimize hizmet
vermeye başlamamızla hayalden
gerçeğe dönüşen önemli hedeflerimizden birinin daha gurunu
yaşadık.

Yeni binanın bahçesinde yer alan
ağaçlar da Meclis Üyeleri tarafından armağan edildi. Ağaçlarımız
ileride bir narenciye bahçesine
dönüşecek… Yeni hizmet binamız
başta Bodrum Ticaret Odası Üyeleri olmak üzere tüm Bodrum’a
hayırlı olsun.” dedi.

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

BODTO Yeni Hizmet Binası inşaat
süreci hakkında BODTO Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon; “ Başta BODTO ailesi,
sonrasında tüm Bodrumluların
heyecanla beklediği BODTO Yeni
Hizmet Binası inşaatımız planladığımız sürelerde inşaya devam
etti. Hizmet alanları üyelerin ve
personelin rahat edebileceği şekilde oldu. Artık eğitim ve toplantı
salonları, üyelerimizin kullanabileceği toplantı salonları ve konferans salonu gibi hizmet alanlarıyla
Geleceğin Bodrum Ticaret Odası
daha kaliteli hizmetler alınabilecek bir yapıya sahip. Yeni binamız
tüm bölgemize hayırlı olsun.”
dedi.
“BODTO Sizin İçin Çalışıyor”
Geleceğin Bodrum Ticaret Odası
olmak amacıyla faaliyetlerini çeşitlendiren BODTO, yeni hizmet
binası ile adından söz ettirmeye,
kurumsal kapasitesini üyeleri için
geliştirmeye devam edecektir.

Taşınma sürecinden dolayı çok
mutlu ve heyecanlı olduklarını
belirten Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon, “Son
bir aydır taşınma çalışmalarını hızlandırdık. Bodrum Ticaret Odamız
18 Eylül Pazartesi gününden itibaren Konacık’ta hizmet vermeye
hazırdır. Üyelerimize verdiğimiz
sözü tutarak Bodrum’a daha kaliteli hizmet vermek için BODTO
Meclisi, Yönetimi ve çalışanlarımız
ile birlikte yeni binamızı hayata
geçirdik. A sınıfı akreditasyon
belgemizi en yüksek puanı alarak
yenileyen Oda olarak yaşadığımız
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maktadır.. Asansör ile tüm katlara
erişim mümkündür. Odamız anlaşmalı olduğumuz güvenlik şirketince kontrol altında olup acil
durumlar için eğitimli ekibimiz
hizmet sağlamaktadır.
Odamız çevreye duyarlılık açısında atık suyunu ayrıştıran özel bir
makine temin etmiştir. Odamızdaki ambalaj atıkları geri dönüşüme
gönderilmektedir.

nı Bodrum Mavi Dergiyi inceleme
şansı bulabilir.

18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Atatürk Bulvarı, Bitez Kavşağı, Konacık adresinde üye hizmetine başlanılan yeni binamızı
bu sayımızda sizlere biraz daha
yakından tanıtmak istedik:
- Sergi - Konferans Kat: Bu katta
sadece Odamızın makam araçlarına ve Oda çalışanlarına ayrılmış
bir otopark yer almaktadır. Ayrıca

bazı birimlerin arşivleri de bu kattadır.
-1. Kat: bu katta sergi salonumuz,
200 kişilik konferans salonumuz,
1 eğitim salonumuz ve arşivler
yer almaktadır. Ayrıca yarı açık bir
mekan olan su oyunları ile süslü iç
fuayemizde yaklaşık 30 kişilik sert
zemin amfi yer almaktadır. Düzenlenen sergiler ile görevli çalışan

ilgilenmektedir, giriş katında yer
alan ilan panomuzda süregelen
sergiler duyurulmaktadır.
Giriş Katı: Genel Sekreter Yardımcımızın Ofisi, Vezne, Ticaret Sicil
Birimi ve Oda Sicil Birimi ile Teknik
Destek ekibi ile server Odamız bu
katta yer almaktadır. Bu katta ayrıca bir eğitim salonumuz bulunmaktadır.

Sırası gelen üye çağırılan masaya
gelir ve evraklarının kontrolünü
yaptırır ve harç taahhukukundan
sonra vezneye yönlendirilir. Harcını ödeyen üye daha sonra ticaret
sicil gazetesi ilan ücretini yatırmak
için bankaya yönlendirilir. Bankadan ödeme yapıp üyeden makbuz
alınır ve işlemin tescili yapılır. Yeni
binamızın çevresinde bazı bankalar, bankamatikler yakın konumdadır, ayrıca bir PTT Şubesi de
Odamıza çok yakın mesafededir.
1. Kat: Bu katta, Genel Sekreterlik, Mali İdari İşler ve Dış Ticaret
Araştırma Eğitim Proje birimi yer
alırken ayrıca Kredi Garanti Fonu
Bodrum Şubesi de bünyemizde

yine 1. Katta yer almaktadır. 1.
Katta kamu kullanımına açık, içerisinde sunum imkanlarının da
olduğu ortalama 15 kişilik bir toplantı salonu bulunmaktadır.

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

2. Kat: Meclis Başkanı Odası, Meclis Toplantı Salonu, Yönetim Kurulu Başkanı Odası, Yönetim Kurulu
Toplanı Odası ve Halkla ilişkiler
Birimi ile Komite Odası-Kütüphane bu katta yer almaktadır. Her
hafta düzenlenen Yönetim Kurulu
Toplantılarımız ile her ay düzenlenen Meclis Toplantımız bu katta
olmaktadır. Meclis Salonumuz da
30 kişilik kapasite ile çeşitli kurum
kuruluş ve STKların da kullanımına
açıktır.
Geniş engelli tuvaletlerimiz, çevreye duyarlı sistemlerimiz bulun-

Giriş katına gelen üyemiz danışmada karşılanır ve sıramatiğe yönlendirilir. Gerektiğinde danışmadaki çalışan yardımcı olur.
Üye; Ticaret Sicil, Oda Sicil, Genel
Sekreterlik, Vezne ve Sigorta ve
K Belgeleri menülerinden yaptıracağı işleme göre sıra alır. Eğer
ticaret sicilde yaptıracağı işlemi
varsa belge işlemleri yazışma ve
danışma, tescil işlemlerinden uygun olanını seçer.
Daha sonra bekleme salonuna
yönlendirilir. Bekleme sırasında
çay kahve vb. ikramlardan faydalanabilir, Odamızın kurumsal yayı-
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TOBB’un A Kategorisinde
Akredite Odasıyız. 2013 yılında, “A”
kategorisinde akreditasyonunu
tamamlayan Bodrum Ticaret Odası,
Aralık 2016’da TOBB tarafından
Türk Loydu ile gerçekleştirilen
Akreditasyon denetimi sonucunda
365 Oda ve Borsa arasında en
yüksek puan alan 2. Oda olurken,
Ticaret Odaları içinde en yüksek
puan alan oda olarak, faaliyetleri ve
çalışmalarını bu gurur ile taçlandırdı.

AKREDİTASYON’DA
EN BAŞARILI ODA:
BODRUM TİCARET ODASI
22 · Bodrum Mavi · Nisan 2018

Odaların iş dünyası nezdindeki saygınlığının artırılmasını, Odalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda Sisteminin Avrupa Oda Sistemine uyumunun sağlanmasını
amaçlayan Akreditasyon Sistemi; EUROCHAMBRES ve
İngiltere Odalar Birliği işbirliği ile İngiltere ve Almanya
Oda sistemlerinin en iyi uygulamaları da dikkate alınarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modeli olarak
TOBB tarafından geliştirilmiştir.
Oda/Borsalarımızın üyelerine “Beş Yıldızlı Hizmet” vermesi için fırsat oluşturan Akreditasyon Sistemi; Oda/
Borsalarımızın yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
platformlarda markalaşmasında öncü rol üstlenmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında 11 denetimi, akreditasyon kapsamında ise 7. denetimini başarıyla tamamlayan BODTO, kendi kurumsal yapısını geliştirirken, paydaşlarına da örnek olmaktadır.
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LOBİ VE TEMSİL
FAALİYETLERİMİZ

KURUMSALLAŞMA VE
MARKALAŞMA

Bodrum Ticaret Odamız Yönetim Kurulu güçlü temsil yeteneği ve çalışmalarıyla
lobi ve temsil faaliyetlerinde öncü bir kurumdur. Bodrum’un ekonomik ve sosyal
birçok sorunu bu çalışmalar sayesinde çözülmekte veya gelişim göstermektedir.
Bu gününe kadar yaklaşık 300’e yakın lobi ve temsil faaliyeti sürdürülmüştür.
Sonuçlanan bazı çalışmalarımız şöyle sıralanabilir;

Yarımadamızın yerel değerlerinden Bodrum Mandarini Coğrafi İşareti ile
bölgemizde ilk kez coğrafi işaret alarak örnek bir Oda olduk.

• Bodrum-Milas Havalimanı’na Direkt Uçuşlar
• Ecrimisil
• Ulaşım Belgeleri
• Eğitim-Öğretim Takviminin
Turizme Göre Düzenlenmesi
• KDV İndirimi
• Perakende Yasası (AVM Yönetmeliği)
• Yapılandırma
• Turizm Planlama ve Değerlendirmesi Kapsamında
Vali, Milletvekilleri İle Görüşmeler
• İmar Planı Düzenlemeleri
• Kruvaziyer Turizminin Geliştirilmesi
• Selden Mağdur Olan Üyeler İçin Yapılan
Görüşme ve Ziyaretler
• KGF’nin Bodrum’da Açılmasının Sağlanması
• Vize İşlemlerinin Bodrum’da
Yürütülmesinin Sağlanması
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Muğla genelinde kurumsallaşma ve markalaşma yolculuğuna başlayan ilk kurum olarak BODTO, kendi
kurumsal yapısını geliştirirken, üyelerini de bu bilinçle
geliştirmeyi hedeflemiştir.
Bu çerçevede kalite eğitimlerini organize eden BODTO, aynı zamanda TSE ve Türk Loydu gibi denetim kuruluşları ile yakın ilişkiler kurmuştur ve üyelerini belgelendirme konusunda bilgilendirmektedir.
Yarımadamızın yerel değerlerinden Bodrum Mandarini Coğrafi İşareti ile bölgemizde ilk kez coğrafi işaret
alarak örnek bir Oda olduk.
Ayrıca Bodrum Guleti ve Tirhandili içinde coğrafi işaret
başvurumuz bulunmaktadır.
Bodrumlu işletmelerin kurumsal yapısıyla markalaşmanın da artırılması, yerel markalarımızın yaratılması
için üyelerimiz tescil çalışmalarına yönlendirilmektedir. Bodrumlu markaların sayısı giderek artmaktadır.
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ALTERNATİF TURİZM
PROJEMİZ:

BODRUM
LELEG YOLU
Dünyada yaklaşık 20 milyon kişi yürüyüş turizmi
yapmaktadır. Bodrum Leleg Yürüyüş Yolu ile ilk
hedefimiz %5 bir pay almaktır.

Turizm trendlerine bakıldığında,
spor amaçlı seyahat sayısının hızla
artmakta olduğu görülmektedir.
Spor Turizminin Geleceği konulu
çalışmaya göre, dünya turizminin
yüzde 10u spor turizmidir.
Konaklayan spor turistinin otel,
yemek, giriş bileti ve diğer ihtiyaçları için günlük 180$, günübirlik
ziyaretçinin ise 50$ harcadığını
ortaya koyuyor. Dünya’da spor
turizminin büyüklüğü 180 milyar
$ seviyesindedir. Küresel turizmin yıllık büyüme oranı %4 olurken, spor turizminde bu rakam
%14lere yükselmektedir.
Spor turisti normal turiste göre
yaklaşık 2 kat harcama yaparken,
Ülkemize spor amaçlı gelenlerin
ortalama harcaması 1.648 $ dır.
www.lelegyolu.org web sitesi
hayata geçti. Mobil aplikasyonla
rotaya her an ulaşabilirsiniz.
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Dünyada yaklaşık 20 milyon kişi
yürüyüş turizmi yapmaktadır.
Bodrum Leleg Yürüyüş Yolu ile ilk
hedefimiz %5 bir pay almaktır.
Güney Ege Kalkınma Ajansı
(GEKA) tarafından, "2015 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı" kapsamında desteklenen BODTO'nun "Bodrum
Leleg Yolu" projesi, toplamda 185
km’lik yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve çevre düzenlemelerinden
oluşuyor.

Fotoğraf : Mehmet Can Meral

"Bodrum Leleg Yolu" projesi ile
kış ve bahar aylarında alternatif
turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor ve bu şekilde 12 ay turizme
katkı sağlamayı hedefleyen BOD
TO, tamamen çevreye uyumlu
olarak yürüttüğü proje ile Bodrum Yarımadası’nda kültür turizminin geliştirilmesi ve Leleg
yolunun geçtiği bölgelerin doğal
olarak korunmasının gerekliliğini
vurguluyor.
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MUĞLA TEKNOPARK
YÖNETİCİ A.Ş.

ÇEVREYE VERDİĞİMİZ
KATKILAR

BODTO, 2016 yılından itibaren Muğla Teknopark Yönetici A.Ş’nin yönetim
kurulunda kurucu ortak olarak yer almaktadır.

Yeni hizmet binamızda yağmur suyu depolanmakta, geri dönüşüm atıkları da ilgili
yerlere gönderilmektedir.

“İleri teknoloji”, “AR-GE”, “inovasyon”, “rekabet”, “girişimcilik” gibi
kavramlar 21. yy. üretim yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu kavramlarla ifade edilebilen, bilgi temelli
ekonominin öne çıkan iktisadi faaliyetlerinden biriside teknoparklardır” 2013 yılında BODTO’nun
girişimleriyle Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi bünyesinde teknopark ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılan girişimler 2015 yılında sonuçlanmış ve Bilim-Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,
turizm(sağlık), gıda ve yenilenebilir enerji konularında teknoparkın
kurulması kararı verilmiştir. Teknopark’ın kurucu ortağı BODTO,
2016 yılından itibaren Muğla Teknopark A.Ş’nin yönetim kurulunda yer almıştır.

• Venüs Teknesi Projesi İle Deniz Temizliği
(2009-Günümüz)
• RES’e Hayır Kampanyasına Destek
• Bodrum Leleg Yolu Projenin Yürütülmesi İle
Doğanın Korunmasına Destek
• Muğla Orman Bölge Müdürlüğü İle İletişime
Geçerek Fidan Dikiminin Sağlanması
• Bodrum Mandalinasının Korunması, Coğrafi
İşaretinin Tescili
• Mavi Dergisinde Çevre Bölümünde
Çevre Konularına Dikkat Çekmek
• Yeni Binamızda Yağmur Suyunu Depolamak
• Çevre Konularında Odamızda Çeşitli Eğitimlere
Yer Vermek
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Fotoğraf : İ.Hakkı Zırh
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YARIŞLARLA
BODRUM DAHA CANLI
Dört mevsim düzenlenen spor etkinlikleri Bodrum'un ekonomik hayatına
katkı sağlıyor.

• TMF İle Motosiklet ve Jet-Ski Yarışları Kapsamında
Bodrum’da Düzenlenen Etkinliklere Destek Verilmektedir
• TR-Extreme Yarışlarına Destek Verilmektedir.
• BODTO Tırhandil Cup Yarışı Düzenlenmektedir.
• Bodrumspor’un Desteklenmesi
• Türkiye Yelken Federasyonu İle Yelkencilerin Desteklenmesi
• Bodrum Cup Yarışları Sponsorluğu
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Fotoğraf : Ünal Özfuçucu

BODRUM MANDARİN
PROJESİ

SANAT, ETKİNLİKLER VE
FESTİVALLER

Stratejik plan hedeflerimizden; Yerel ürünlerin çeşitlenmesi, marka değerinin
arttırılması, tanıtımının yapılmasında Bodrum Mandarini birinci sırada gelmektedir.

Yarımadamızda turizmin gelişmesi, üyelerimizin ticareti hayatlarının etkinleşmesi
için Odamız kültür-sanat faaliyetlerini desteklemektedir. Bunlardan bazıları;

2006 yılında Bodrum Turunçgil
Üretici Birliğinin kurulmasıyla
başlayan Bodrum Mandalinasının
tarihsel yolcuğu, 2013 yılında da
coğrafi işaretin tescillenmesi ile
devam etmektedir.
2013 yılında Bodrum Turunçgil
Üretici Birliği T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması
mali destek programı kapsamında
sağlanan finansman ile mandalina yağı vb. ürünlerin çeşitlenerek
ekonomiye kazandırılması sağlanmıştır.

• Gümüşlük Klasik Müzik Festivaline,
klasik müzik konserlerine destek
• KARSANAT barok müzik festivaline sponsorluk
• Birçok sanat duyurusunun Bodrum Mavi Dergi’de
yer alması,
• Bodrum’daki sanatsal etkinliklerin desteklenmesi
• Zeki Müren’i anma konserlerine destek
• BODTO konferans salonunun kültür/sanat
etkinlikleri için tahsis edilmesi
• “Bodrum’da yaşadığınızın farkındayız.” Etkinliği
• Sinema ve tiyatro destekleri
• Yeni binamız fuaye alanında sergiler

Yerel değerimiz mandalinaya sahip çıkalım. Yarımadamızın yeşil
dokusunu koruyalım.
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YENİ BİNAMIZI
SANAT İLE AÇTIK

SANATIN IŞIĞINDAN
GİDİYORUZ

Ünlü Ressam, Akademisyen, Devlet Sanatçısı Prof. Devrim Erbil’in “Şiirsel
Soyutlamalar” isimli sergisi Odamız salonunda yapıldı.

Yarımadamızda yıl boyu süren kültür-sanat faaliyetleri Mavi Dergi olarak bizleri
çok sevindiriyor. Bodrum’a sanatı çok yakıştırıyor, sanatın turizmden ticarete
kadar birçok alanı etkilediğini düşünüyoruz.

24 Eylül Pazar günü gerçekleşen
yeni bina açılışımız ile Bodrum’da
ilk kez bir kamu hizmet binası sanatı bu kadar ön plana koyarak
açılmış oldu. Ünlü ressam, devlet
sanatçısı Prof. Devrim Erbil’in “Şiirsel soyutlamalar” isimli sergi açılışı Muğla Valisi Esengül Civelek,
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, BODTO Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon ve diğer Muğla Protokol
Üyeleri tarafından yapıldı.
Devrim Erbil farklı tekniklerle yapılmış 22 eserini Bodrum Ticaret
Odasında Sergilemekten mutluluk duyduğunu belirterek sanatın
her şeyin temeli olarak ekonomiyle, ticaretle iç içe ilerlediğini
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belirtti. Şiirsel Soyutlamalar, Geometrik Titreşim, Doğa Soyutlaması, Şiirsel Doğa Soyutlaması, Ritmik Soyutlama gibi isimlere sahip
yağlıboya, halı dokuma, kilim dokuma ve plexiglass eserler 1 ay süresince Odamızda halka sunuldu.
Doğadan ilham alan sanatçının
sergimizdeki eserlerinde ağaçlar,
kuşlar, İstanbul, Anadolu, adeta çizgiler ve renklerin içerisinde
dans edip canlanıyor. Kimi zaman
mavi, kimi zaman pembe, kimi
zaman altın rengi ile turuncu dile
gelip süregelen hayatın ritmine
karşı ölümsüzlüğü çağrıştırıyor.
Şiirsellik, romantizmin ve yaşam
sevincinin vücut bulduğu sanatçı
sadece eserleriyle değil mütevazi
kişiliği, derin bilgisi ve saygın davranışlarıyla Mavi Dergimizin her

zaman yer vermekten gurur duyacağı isimler arasında.

Özellikle yaz aylarında süregelen
festivaller birçok sektörü beslediği gibi yarımadamızın konukları
için de kaliteli bir alternatif yaratmış oluyor. 2017 yazında Uluslararası Bale Festivali, Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Bodrum Müzik
Festivali, Karsanat Barok Müzik
Festivali, çeşitli Uluslararası Dans
Festivalleri, Caz Festivali, Antik
Tiyatro’da düzenlenen konserler,
Bodrum Türk Filmleri Haftası, sanat galerinde süregelen resim,
heykel sergileri, tiyatro gösterimleri, Bodrum’da yaşamış şairimiz
İlhan Berk sergisi, Bodrum Deniz
Müzemizde “Denizden Gelen Sesler” başlığıyla organize edilen sunumlar ve saymakla bitiremeye-

ceğimiz birçok etkinlik hem yaza
renk kattı hem de Bodrum’un sanatsız olamayacağının birer kanıtı
gibiydi.

KARSANAT Konseri
Açılışımızı daha da anlamlı kılan
bir diğer etkinliğimiz ise Karya
Kültür ve Sanat Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Mezzosoprano
Esen Demirci ve Başkan Yardımcısı Piyanist Nihan A. Simpson'ın
verdiği konserdi. BODTO sergi
alanında gerçekleşen konser ile
Karsanat müzisyenleri bir kez
daha sanatseverleri kendilerine
hayran bıraktı. Bir yandan sergi
gezerken bir yandan da Esen Demirci’nin büyülü sesinden eserler

dinleme şansı yakalayan izleyicilerin duydukları mutluluk yüzlerinden okunuyordu.
Seslendirilen repertuvar:
Santa Lucia - Napoli Halk Şarkısı
Cielito Lindo - C. Fernandez
Solamente una vez - Agustin Lara
Remembranzas - M. Melfi
Cascabelito - Jose Bohr
La Cumparsita - Matos Rodriguez
Bodrum’un ilkbahar güneşinin içimizi tatlı tatlı ısıttığı, sanat dolu
günler dileriz…
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UMEM BECERİ’10 PROJESİ ve
BAŞARI BURSLARI

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK:
E-BODTO ve ÜYE İŞLEMLERİ

Lise ve üniversite giriş sınavlarında başarılı olmuş toplam 140 öğrencimize başarı
ödülü, 1.527 öğrencimize burs imkânı sağladık.

Yeni hizmet binamızda üye işlemlerini daha da hızlandırdık. Numaratör sistemi ile
üyelerimizin belge alımlarını kolaylaştırdık.

TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı ve
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlıkları tarafından başlatılan UMEM
Beceri’10 projesinin Bodrum’daki
yürütücüsü olan Bodrum Ticaret
Odası, üye işletmelerimizden ihtiyaç duyduğu insan kaynağı talebini toplamış, ardından 8 meslek
kursunda toplam 102 kişiye meslek kazandırmıştır. Belge alan bu
kişiler pek çok işletmede istihdam
edilmektedir.

E-BODTO ile ticari hayatın kolaylaşması, güvenli bilişim yollarını
kullanarak yenilikçi ve kolay ulaşılabilir hizmet sunarak, üyelere
hizmet binasına gelmeden, sıra
beklemeden istedikleri belgelere
ulaşabilme ve aidat ödeme imkânı sunmaktadır. Üyelere Web
sitemiz üzerinden başlayan online hizmetlerimiz şunlardır; Aidat
borcu ödeme, Üye faaliyet belgesi, Oda sicil kayıt sureti, Ortaklık
teyit belgesi, ihale durum belgesi.

Başarıyı Ödüllendiriyoruz
Bodrum Ticaret Odası SBS ve
LYS'de başarılı olan öğrencilere
düzenlediği ödül töreni ile öğrencilerin başarılarını paylaşmaktadır.
Lise ve üniversite giriş sınavlarında başarılı olmuş toplam 140
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öğrencimize başarı ödülü, 1.527
öğrencimize burs imkânı sağlayan
BODTO, eğitimin ve başarılı öğrencilerin desteklenmesi için tüm
imkanını kullanmaktadır.
Okullara kırtasiye yardımı da veren BODTO, TOBB kırtasiye yardımını her yıl Yarımadamızdaki
öğrencilere ulaştırmaktadır.
Ayrıca Konya Karatay ve İzmir
Ekonomi Üniversiteleri ile protokol imzalayarak üyelerimiz ve 1.
Derece yakınları için %15 indirim
sağladık.

BODTO yürütülen üyelik işlemlerinin süresinin kısalması, şirket
kurulumu ve belgelerin verilmesi
sürelerinin azaltılması amacıyla
personel sayısı artırılarak, hizmet
alanlarında iyileştirmeler yapılmıştır. Odamıza gelen üyeler ve

mali müşavirleri için ihtiyaçları
olan bilgisayar, yazıcı, faks ve ikram gibi hizmetlere ulaşacağı
alanlar ayrılmıştır. TOBB’un ticaretin önündeki engellerin aşılması
ve bürokrasinin kaldırılması projelerine BODTO olarak hızla entegre olduk. Kayıtların MERSİS üzerinden yapılmaya başlanması ve
Ticaret Sicil harçlarının, Rekabet
Kurulu paylarının ve son olarak
Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretleri
Odamız veznesine yatırılmaktadır.
Odamızda ödenmesi ile üyelerimize vakitten tasarruf sağlanmaktadır.
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YURTDIŞI
TEMASLARIMIZ
Hindistan’ın Maharashtra Ticaret Odası ile Bodrum
Ticaret Odası arasında ticari ve kültürel ilişkileri
güçlendirmek için imzalanan iyi niyet anlaşmasıyla dış
ticaret çalışmalarımız devam ediyor.

Bodrum iç ve dış ticaretin gelişimini sağlamak adına bir çok faaliyeti yürütmektedir. Bu çerçevede,
öncelikle Bodrum Yatırım Rehberi
hazırlanmış ve yerli ve yabancı yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
İngilizce, Çince ve Fransızca dillerinde yayınlanan hem turizm hem
de Bodrum Ticari hayatını anlatan
dokümanlar sunulmaktadır.

Milano Ticaret Odası, Kuzey Kıbrıs
Ticaret Odası ile de temas halinde
olan BODTO kardeş Oda çalışmalarını da yürütmektedir.
25 Ocak 2018 tarihinde Hindistan’ın Mahashtra Ticaret Odası ile
imzaladığımız iyi niyet sözleşmesi
bulunmaktadır.

Yabancı ülke temsilcileriyle yapılan görüşmelerle Bodrum tarihi,
kültürü, ticari hayatı ve turizmi
doğru şekilde anlatılmaktadır. Yunanistan Kos, Samos, Leros başta
olmak üzere iki ülke arasında ticaretin artması için görüşmeler yapılmış ve bu görüşmelere devam
edilmektedir. Kosova ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi için anlaşma
imzalanmıştır. Çin ile görüşmeler
yapılmış turizmin geliştirilmesi
için adımlar atılmıştır. Ayrıca Fransa, Avusturya, Romanya, Hollanda
gibi birçok ülkenin Başkonsolosları ile görüşmeler ve ziyaretler
yapılmıştır.
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BODTO EĞİTİM MERKEZİ

ÜYE EĞİTİMLERİ

Odamız Yeni hizmet Binası’nda üye eğitim alanlarını genişletmiştir. BODTO Eğitim
Merkezi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne devredilmiştir.

BODTO tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin sayısı 212’ye, katılımcı sayısı ise
10.873’e ulaştı.

Bodrum Ticaret Odası Ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile 25.12.2010 tarihinde gerçekleştirilen
çalıştay sonucunda, yarımada geneline yönelik olarak
sürekli eğitimlerin verilmesini sağlayacak bir yapılanmanın oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu amaçtan
yola çıkarak odamız ve Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi arasında 04.07.2013 tarihinde işbirliği protokolü
imzalanmıştır.

Üyelerimizin istekleri ve yasal mevzuatlar gereği zorunlu olan eğitimler kapsamında şekillenen eğitim
programı ile Bodrum Ticaret Odası eğitimler için öncü
kurum haline geldi.

Bodrum Akademia Vakfı’na ait olan, eski adliye binası, Muğla Sıtkı Koçman üniversitesinin eğitim merkezi
olarak kullanması için tahsis edilerek, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası tarafından, eğitim merkezinin, sınıf ve ofis tefrişatı tamamlanmıştır.
Odamız Yeni hizmet Binası’nda üye eğitim alanlarını
genişletmiştir. Bu durumda BODTO Eğitim Merkezi
MSKÜ’ye devredilmiştir.
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BODTO tarafından gerçekleştirilen eğitimlerin sayısı
212’ye, katılımcı sayıları ise 10.873’e ulaştı. Eğitimler,
üyelerimizin ihtiyaçlarına göre yıllık plan çerçevesinde
yürütülmektedir. BODTO üyelerine eğitimler ücretsiz
olarak verilmekte olup, her eğitim sonrasında katılımcılara sertifika hazırlanmaktadır.
Bodrum Ticaret Odası eğitimleri yeni girişimcilere, kadın ve yöneticilere olmak üzere farklı pek çok konuda
hedef kitleye göre de farklılık göstererek çeşitlendirilmektedir. Bu konuda Boğaziçi Üniversitesi ve Garanti
Bankası işbirliğiyle yapılan eğitim projesiyle 90 kadın
yöneticiye sertifikalı eğitim verilmiştir.
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ÖZEL İSTİHDAM BÜROSU

KREDİ GARANTİ FONU

Özel İstihdam Büroları, özel hukukun koruması altında ve belirli bir sözleşme
çerçevesinde işe yerleştirme faaliyeti yapmaktadır.

BODTO tüm Ticaret Odaları arasında bir ilki daha gerçekleştirerek Türkiye'nin 3.
ilçe KGF şubesinin açılmasını sağlamıştır.

BODTO, Ülkemizde bir ilk olarak Ticaret Odasına ait
özel istihdam bürosu kurarak Bodrum’da faaliyet
gösteren firmaların eleman ihtiyaçlarını gidermeyi ve
iş arayan veya kariyerini geliştirmek isteyen kişilerin
istihdam edilebilirliğini arttırmayı amaçlamaktadır.
2007 yılından bu yana süren özel istihdam bürosu faaliyetleri ile günümüze kadar birçok üyemizin personel
ihtiyacını karşılamıştır. Özel İstihdam Büroları, özel hukukun koruması altında ve belirli bir sözleşme çerçevesinde işe yerleştirme faaliyeti karşılığı sadece işverenden ücret alarak, iş arayandan herhangi bir ücret ya da
komisyon almaksızın, Türkiye İş Kurumundan yetki alır.

KGF, kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat
yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) “müteselsil kefil” olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktadır. KGF
Bodrum Şubesi, il merkezlerinde faaliyet gösterirken,
Muğla’da Bodrum merkezlidir. KGF Bodrum, KGF nin 3.
İlçe şubesidir. Bodrum Ticaret Odası Yeni Hizmet Binası bünyesinde üyelerimize hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca üyelerimizin daha avantajlı vadelerle ve faiz
oranlarında kredi kullanımlarının sağlanması amacıyla
Bankalarla anlaşmalar imzalanmıştır.
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İŞ DÜNYASINA YENİ SOLUK:
ARABULUCULUK

SAĞLIK ve GÜVENLİK
SEKTÖRÜNE DESTEKLER

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk iş dünyasında
yeni bir dönem başlatacak.

BODTO üyeleri ve üyelerinin sosyal hayatta daha etkin olabilmesi için birçok
sosyal alanda da hizmet vermeye devam ediyor.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Serdar 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 Serdar Kocadon, yeni düzenlemede emeği geçen herkese
teşekkür ederken, camia olarak
sistemin başarısı için üzerlerine
düşen ne varsa yapmaya devam
edeceklerini vurguladı.
Mahmut Serdar Kocadon İş mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin
yaptığı açıklamada; “Arabuluculuk
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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.
Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davalarının
arabuluculuk ile son bulacağını
düşündüğünü dile getiren Mahmut Serdar Kocadon, “Vakit nakittir” sözünün iş dünyasındaki işlerliğinden bahsetti.

BODTO üyeleri ve üyelerinin sosyal hayatta daha etkin olabilmesi
için birçok sosyal alanda da hizmet
vermeye devam ediyor. Bugüne
kadar üyelerimizin de katkılarıyla
sağlık sektörüne destek verilmiştir. Bu destekler şöyle sıralanabilir;
Bodrum Devlet Hastanesi bina ve
tefrişat desteği, seyyar röntgen
cihazının alınması, Bodrum Sağlık
Vakfı’na yapılan bağışlarla engelli
öğrencilerin ve ailelerinin desteklenmesi. Bodrum Mavi Dergimizle sağlık sektörüne ait duyuru ve
haberlerin paylaşımı. Meslek komitelerimizle sağlık sektöründeki üyelerimizin sorunların çözüm
önerileri bulmak. Üyelerimizin yarımadamızdaki sağlık kuruluşlarından indirimli hizmet almaları için
kuruluşlarla anlaşmalar imzaladık.

Güvenliğe Desteklerimiz
Sağlık sektörü gibi Bodrum’un güvenli bir şehir imajının güçlendirmesi, bununla birlikte Bodrumluların güvenliğinin sağlanması için
güvenlik mensuplarının altyapılarının sağlanmasına destek verilmektedir. Bodrum’a mobese kameralarının temin edilmesi, AKUT
ve 911 Arama Kurtarma Derneğine teknik altyapı desteklerinin
sağlanması, Emniyet Müdürlüğü
altyapısının
güçlendirilmesine
katkı sağlanması desteklerden sadece bazılarıdır.
Odamız, geçtiğimiz yıllarda Bodrum Yarımadasında çeşitli ülkelerden gelen mültecilerin otobüslerle Yarımadadan göçmen
kamplarına ulaşımı için gerekli
finansmanı da sağlamıştır.
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FUARLARDA
BODRUM’U
TANITIYORUZ
Bodrum Ticaret Odası, Bodrum’un tanıtımına
katkı vermek ve üyelerine toplantı ortamı
sunmak için, 2005 yılından bu yana düzenli
olarak fuarlara katılmaktadır. Her yıl Travel
Turkey, EMITT ve Boat Show fuarlarında
Bodrum standı kendi organizasyonumuzla
açılırken ayrıca BOTAV’ın katıldığı 20’nin
üzerindeki yurtdışı fuara da Odamız
tarafından destek verilmektedir.
Paydaşlarımızın da desteğini alarak
ilerlediğimiz yurt içi ve yurt dışı fuar
katılımlarımız Odamızın hem lobicilik hem de
temsil alanındaki en önemli başarılarındandır.
Bunun yanı sıra fuarlar üyelerimizle bir
araya gelerek onların fikir ve önerilerini
dinlediğimiz ortamlar haline gelmiştir.
Dijital çağ döneminde fuarlarda da bunun
yansımalarını görürken Hosted buyer
sistemleri sayesinde B2B görüşmelerde artık
daha etkiniz.
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Fuarlar BODTO tarafından üst yönetimlerden kişilerin bir araya geldiği ve stratejik kararlar aldığı ortamlar olarak da görülmektedir. Birer itibar aracı olan
fuarlarda Bodrum Ticaret Odası odağına Bodrum’u
koyarak stantta sadece Bodrum logosunun kullanılmasına özen gösterir. Fuar katılımları için geniş çaplı
bir organizasyon planı yapılarak tüm detaylarla ilgilenilir. Bu konuda Odadaki Entegre Yönetim Sistemi
kapsamında Fuarlar Alt Süreci kurulmuş olup organizasyon için iş bölümü yapılır.
2017 yılında katıldığımız fuarlar EMITT 2017, Boat
Show 2017 ve Travel Turkey 2017 şeklindedir. 2018
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yılında EMITT ve Boat Show fuarlarında Bodrum
temsil edilmiştir. Ayrıca Bodrum tanıtım tırı içinde
Bodrum Belediyesine destek verilmiştir. BOTAV’ın
katıldığı tüm yurt dışı fuarlar için de Odamız destek
sağlamaktadır.
Fuarlarda hem Bodrum’un değerleri sözlü olarak ve
basılı materyallerle anlatılmakta hem de üyelerinin
doğrudan yerli ve yabancı iş dünyası ile buluşması
sağlanmaktadır. “Bodrum Standı Hepimizin” temasıyla katıldığımız fuarlarda üyelerimiz standımızda iş
görüşmeleri yapabilmektedir.
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Fuarlarda
stand tasarımlarımız
ödül alıyor.
EMITT 2017 ve 2018
fuarlarından
ödülle döndük.
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“Uluslararası Oda olma yolunda ilerliyoruz.”
Son dönemlerde geliştirilen Hosted Buyer sistemleri
ile ayrıca Odamız tarafından da etkin olarak kullanılmaktadır, EMITT 2018 fuarında bu aracılıkla Japonya,
Çin, Hindistan, Balkan Ülkeleri ve Rusya’dan yetkililerle görüşülmüştür.
Fuarlar Bodrum Ticaret Odamızın ulusal ve uluslararası
kurum ve kuruluşlarla buluşması için de platform oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 25 Ocak 2018 tarihinde
EMITT fuarında Hindistan’ın Mahashtra Ticaret Odası
ile iyi niyet sözleşmesi imzalanmış ve iki ülke arasındaki
ticari ilişkilerin gelişmesi için çalışmalar başlatılmıştır.
Özel sayımızla sizinle tekrar buluştuğumuz 87. Sayımızda sizlere tekrar fuarlarımızdan görüntüler sunmak ve 2018 fuarlarımızı yayınlamak istedik. Hep dediğimiz gibi BODRUM STANTLARI HEPİMİZİN!
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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

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 holde 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

54 · Bodrum Mavi · Nisan 2018

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.

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
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 Şu-

bat 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 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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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.

EMİTT FUARINDA
BODRUM TEMSİL EDİLDİ
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT, 25 Ocak'ta, TÜYAP'ta
kapılarını turizm profesyonellerine açtı. Bu sene "Hoşgörü Kentinden MERHABA"
diyerek fuara başladık!
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 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 ta-
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mamlamıştır. 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 üyelerimize 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

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 et-

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:
kilendiklerini 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 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

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 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.

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
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Ücretsiz Konaklama Çekilişi
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’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 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.”.

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
ayrıştığına, Bodrum’un hem butik hem
de lüks beklentileri karşılaması sayesinde öne çıktığına işaret ettiler.

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.

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 bu kadar etkin çalıştıklarını görmekten dolayı duydukları
mutluluğu dile getirdi.
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Haziran’da Dubai-Bodrum
Arası Direkt Uçuşlar Başlıyor
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.

Üyelerimiz Bodrum Markasına
Sahip Çıkıyor

BODRUM, TRAVEL TURKEY
FUARININ VAZGEÇİLMEZİ
T.C. Bodrum Ticaret Odası organizasyonu ve GEKA desteği ile “CNR Avrasya Boat
Show Fuarında 1. Holde Bodrum standı kuruldu.
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 Belediye 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
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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.

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
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
Mandalin & 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 görüşme-

de Yunan yetkililer iki ülke arasındaki
turistik faaliyetlerin ortak çalışmalarla
arttırılabileceğini vurguladı.

Bodrum Severler de
Fuardaydı
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.

BODTO Üyeleri
İkili Görüşmelerde Aktif
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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İsveç Basın Temsilcileri

TANITIM ÇALIŞMALARIMIZ
Turizm ve ticarette tanıtımın önemi büyüktür. BOTAV Yönetim Kurulunda temsil edilen BODTO, fuar
organizasyonlarının yanında, çeşitli dergi ve gazetelerde Bodrum’u tanıtıcı yayınların yer almasını sağlamaktadır. Pek çok ulusal yayında Bodrum tanıtımları
yapılmaktadır.
Aynı zamanda Bodrum Tanıtım kitapçıkları basılarak,
fuarlarda ve yatırımcılara yönelik broşürler yabancı dil destekli olarak dağıtılmaktadır. Bugüne kadar
İngilizce, Rusça, Çince ve Polonya dillerinde tanıtım
kitapları hazırlanmıştır.
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Turizmin zor dönemlerinde yurt içi ve yurt dışı sosyal medya fenomenlerinin Bodrum’da ağırlanmasına
destek verilmektedir. Bu konuda 2017 yılında 4 farklı
ülkeden gelen medya temsilcilerine Bodrum tanıtılmıştır.
Bodrum’a kurvaziyer ile gelen ziyaretçilere yönelik
olarak İngilizce basılan “Bodrum Old Town” şehir haritası karikatür destekli olarak 50.000 adet basılarak
dağıtılmaktadır.
Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı’nın Anadolu’nun 30 şehrini
ziyareti sırasında finansman desteği sağlanmıştır.
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YENİ BİNAMIZDA
KÜTÜPHANE HİZMETİNİZDE

ARŞİV YENİLEME VE
DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Paylaşımcı yapısıyla kütüphanemiz başta üyelerimiz olmak üzere tüm Yarımada
sakinlerine açıktır.

Odamız ticari kayıtları korumak için en modern arşiv sistemini kullanmaktadır.
Yeni binamızla birlikte arşivlerimiz de yenilendi.

Bodrum Ticaret Odamız yıllardır
Bodrum’u anlatan yayınları arşivlemekteydi. Yeni hizmet binasına
geçilirken de tüm üyelerin kullanımına açık bir kütüphane amaçlayan Odamız, 2. Katta yer alan bir
kütüphane tasarladı.

Odamızın faaliyetleri sonucunda
oluşan üye dosyalarının ve üretilen her türlü yazılı bilgi ve belgelerinin muhafaza edildiği yer olan
arşiv büyük önem arz etmektedir.
Yeni binaya taşınırken arşivlerimizi de yeniledik. Kompakt arşiv
sistemleri satın alınması yapıldı.
Alınan arşiv dolapları ile az alan
kaplayarak, kullanışlı bir şekilde
dosyaların yerleştirilmesi yapılmıştır.

Kütüphanemiz aynı zamanda toplantı salonu olarakta değerlendirilmekte. Böylece iç ve dış paydaşlarımız salonu kullanabilmekte
kütüphaneyi inceleyebilmekte. İş
dünyasına ait kitaplar, Odamıza
armağan edilen kitaplar ve bugüne kadar Bodrum hakkında yazılmış kitaplar var. Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın
1965 yılında basılmış ilk Bodrum
rehberi sayılan kitapçıkta kütüphanemizde.
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Arşivde bulunan tüm dosyalar
geçmişten günümüze yenileme
yapılarak tasnif işlemleri tamamlanmıştır. Son hali ile daha kullanışlı ve düzenli bir duruma getirilen Odamız Arşivi, bu çalışmalar
ile hâlihazırdaki üyelerine yönelik
hizmetleri daha da hızlanmıştır.
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TOBB

Zeytin Dalı Harekatı

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.
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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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DEĞERLERİMİZE
ÖNEM VERİYORUZ
“Gençler buralara sahip çıksın, biz 35 sene uğraştık, buralar hala bakir, mağdur
edilmesin… Hem gençler hem de çocukları için Dünya’nın en güzel yeri geleceğe
miras kalsın. Ondan sonra kendileri doğadan her fırsatta istifade etsin; işte o
zaman adam gibi yaşadıklarını hissederler! Yoksa karınca gibi evden işe, işten eve
gider dururlar…” Sadun BORO (25 Mayıs 2015)
• Yarımadamızın başarılı firmalarını “üye başarı
öyküsü” olarak dergimizde yayınlayarak başarılarına
ortak oluyoruz.

• Vergi ödül törenlerini Muğla Odaları ile birlikte
ortak yapıyoruz. Üyelerimizin başarılarını il olarak
kutluyoruz.

• Yerel kültürümüzü, Odamızın ve Yarımadamızın
değerlerini, Bodrum’a gönül verenleri dergimizde
konu ediyoruz.

• Bodrum’a Deniz Müzesi kazandırdık.

• Her seçim dönemi sonrasında görevini tamamlayan Meclis üyelerimize plaketle teşekkür ediyoruz.

• Odamıza kayıtlı en eski üyelerimiz için gece düzenledik.

• Odamızın kuruluşundan itibaren görev alan Meclis
ve Yönetim Kurulu Başkanlarımızı dergimizin “Başkanlara Saygı” sayfalarında dönemlerindeki çalışmalarını okuyucularımıza hatırlattık.

• Fuarlarda Bodrum değerlerini üyelerimizle birlikte
paylaşıyoruz.

• Gençlerimizin okul başarılarını ödül törenleriyle
kutluyoruz. Odamızda staj yapan gençlerimizin bilgiyle Odamızdan ayrılmalarını önemsiyoruz.
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• Emektar denizcilerimiz, tekne ustalarımız için
teşekkür gecesi düzenledik.

• “Bodrum’da yaşadığınızın farkındayız” temalı
düzenlediğimiz etkinliklerle Bodrum’a gönül vermiş
sanat, siyaset, bürokrat bilim, spor ve basın dünyasından ünlülerle bir araya geliyoruz. Onların fikir ve
tecrübelerinden ilham alıyoruz.

KONFERANS SALONUMUZDA
İLK SEMİNER YAPILDI
1-7 Mart Muhasebe Haftası kapsamında Bodrum SMMMO tarafından Gelir
Vergisi konusunda seminer düzenlendi.
2 Mart Cuma günü Odamızda
TÜRMOB eğitmeni Veysi Cumhur
Ensarioğlu tarafından "Gelir Vergisi Beyannamesinde İzlenecek
Yöntemler" hakkında bilgilendirme yapıldı.
Seminer esnasında Bodrum SMMMO Başkanı Barış Erdoğan tarafından Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmur Serdar Kocadon'a
bugüne kadar verdiği desteklerinden dolayı bir armağan takdim
edildi.
BODTO Başkanı Mahmur Serdar
Kocadon da mali müşavirlerin
ticari hayattaki önemine dikkat
çekerek adeta bir kilit taşı görevi
gördüklerini vurguladı.
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“Bodrum Ticaret Odamızın
başarısının altında yatan asıl
sebep, Odamızın birlik, beraberlik
içerisinde yeni fikirlere açık
olmasıdır.”
Mahmut Serdar Kocadon
Yönetim Kurulu Başkanı

Antartika'daki
ilk ve tek Oda bayrağı.

BODTO AİLESİ
Birlikte daha güçlüyüz...
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Bodrum Ticaret Odası 27.05.1977 yılında Bodrumlu
tüccarların bir araya gelmesiyle kurulmuştur. O tarihten bu yana Odamız yenilikçi ve bilimsel yaklaşımıyla
ve bir aile gibi dayanışmayla çalışmaktadır. Odamız,
üyeleri, Meclisi, Komite Üyeleri ve çalışanları ile birlik
beraberlik içerisinde başarılara ve ilklere imza atmaya
devam etmektedir…
BODTO’nun ilk hizmet adresi, Bodrum’un ünlü marketlerinden “Bekir Çilek Bakkaliyesinin üst katı, bunu
takip eden yıllarda ise Belediye Pasajı ve Belediye Gıda
Çarşısında hizmet verilmiştir. 1996 yılında Yokuşbaşı
Mahallesinde binada hizmet vermiş 2017 Yılında ise
Konacık Atatürk Bulvarında ki Yeni Hizmet Binasına
taşınmıştır.
İlk yıllarında bir personelle 25-30 üyeye hizmet veren
Bodrum Ticaret Odası, bugün yürüttüğü başarılı çalışmalar ve hizmetler sonucunda Bodrum’un ticaret hacminin de gelişmesiyle, yaklaşık 6.000 üyeye, 25 personeli ile hizmet veren, kurumsal bir yapıya ulaşmıştır.
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İLKLERİN ODASIYIZ
BODTO kurulduğu günden beri ilklerin Odası olarak birçok konuda başarı
sergilemektedir:
•
•
•
•
•

İlk Deniz Temizliği Projesi
(Diğer Odaları da dahil ederek) Başlatmıştır (2005)
Düzenli Dergi Çıkaran İlk
Oda-Diğer Odalara Örnek
Olmuştur (2005)
İlk Tahsis Ve İhtisas Komisyonları Kuran Oda –TOBB’a
Örnek Olmuştur (2005)
Rodos Ve Kos İle İlk Ticari
Teması Kurmuştur (2005)

•
•

•

Muğla İlinde İlk Akredite
Olan Oda, Ege Bölgesinde
İse Üçüncü Odadır (2007)
Özel İstihdam Bürosu Olan
İlk Odadır (2007)
Muğla Ortak Vergi Ödül
Töreni İlk Kez BODTO Tarafından Organize Edilerek
TOBB’a Örnek Olmuştur
(2007)
Türkiye’nin İlk 10 Küme
Projesi-İlçe Düzeyindeki İlk
Kümelenme Çalışması Başlatmıştır (2007-2009)

2006

•

•
•
•
•

Muğla Ortak Odaları Toplantısını İlk BODTO Başlatmıştır- TOBB’a Örnek Olmuştur
(2006)
Muğla Odaları İle Adalarda
İlk Fuar Organizasyonu Yapmıştır (2006)
Muğla İl Genelinde Kalite
Çalışmaları İlk Başlatan Oda
Olmuştur (2006)
İlk Bölge Genelini Kapsayan
İşyeri Envanter Çalışması
Yaptırmıştır (2006)
Üyeleri İçin İndirimli İşyeri
Uygulaması Başlatmıştır
(2006)
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•
•

•

DEİK Oda Temsilciliği Alan
Muğla İlindeki İlk İlçe Odası,
Ülke Genelinde İse 3. Oda
Olmuştur (2009)
İngiliz Ticaret Odaları Tarafından Akreditasyon Kapsamında Denetlenen İlk Odadır
(2009)

2007

•

Sınavlarda (Lys-Ygs) Başarılı
Öğrencilere Ödül Töreni
Düzenlenmeye Başlamıştır
(2008)

Bodrum Deniz Müzesi paydaşlarıyla birlikte kuran ilk
Odadır.(2011)
Yat Yarışları İle Yat Fuarını
biraraya Getirerek Festival
Organize Eden İlk Kurumdur
(2011)

2010

2008

2005

•

•
•

Muğla İli Odaları İçinde İlk
“A” Kategorisinde Akredite
Olan Oda Olmuş (2013) ve
Aynı Yıl İçinde Türkiye Genelinde İlk 25 Oda İçinde Yer
Almıştır

•

Muğla İli Odaları İçinde İlk
Olarak Stratejik Planını
(2014-2017) Kitap Olarak
Yayınlamış ve Türkiye Genelinde Dağıtmıştır (2015)

2016

2014

2011

•
Bodrum’da Geka’dan İlk Proje Desteği Alan Kurumdur
(2010)
Bodrum’da En Çok Proje
Desteği Alan Kurum Olmuştur (2010-2013)
Bodrum’da Stratejik Planlama Yapan İlk Kurumdur(2010)

•

2012

2009

•

•

2013

Bodr KGF’nin Açıldığı 3. İlçe
Olmuştur (2012)
Vize Ofisi Açan İlk Odadır
(2012)

2015

•

•

2016 yılı Akreditasyon Belge
Yenileme Denetimlerinde En
yüksek puanla “A” Kategorisinde Akredite Olan Oda
olmuştur (2016)

Hijyen Eğtimlerini Bodrum'da açan ilk kurum. 4193
kişiye eğitim verdik (2014)
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BAŞARIYA ULAŞINCA
HEDEFLER DE BÜYÜYOR

2018-2023 STRATEJİK PLAN
ÇALIŞMALARI

BODTO, 2014-2017 Stratejik Plan Sonuçları Meclis Toplantısı'nda görüşüldü.
Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlanıyoruz...

Odalar arasında bir ilk. "Geleceğin Bodrum Ticaret Odası" Cumhuriyetimizin
yüzüncü yılına hazırlanıyor.

Bodrum Ticaret Odası Şubat ayı
olağan meclis toplantısında gündeme
Odanın başarıları damga vurdu. Meclis Başkanı İlhan Ersan’ın yönetiminde
gerçekleşen toplantıda 2014-2017
Stratejik Plan sonuçlarını açıklayan
Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder,
%80’i geçen bir başarı yakaladıklarının
altını çizdi. Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon tarafından
okunan Şubat ayı faaliyetleri ise
yoğunluğu ile dikkat çekti.

BODTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat
Önder yeni SP çalışma toplantısında
2014-2017 Planın kapanış sonuçları
hakkında çalışanlara şunları söyledi:
"Bodrum Ticaret Odasının daha uzun
süreli hedefler koymaya ve bunlara
ulaşmaya hazır olduğuna inandığımız
için
"GELECEĞİN BODRUM TİCARET ODASI" artık Cumhuriyetimizin
yüzüncü yılına hazırlanıyor. Bu da Odalar arasında bir “İLK”tir.

“Ancak geçmişin sorunlarını bilirsek
gelecek hedeflerini belirleyebiliriz.”
diyen Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat
Önder şunları kaydetti: “Birkaç ay
içerisinde Cumhuriyetin 100. Yıl Hedefleri vizyonuyla 2018-2023 Stratejik
planımızı tamamlamış olacağız. İlklerin
Odası olarak yine bir ilki gerçekleştirerek Cumhuriyetimizin 100. Yılını
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hedefleyen 6 yıllık bir stratejik plan
hazırlıyoruz. Bu konuda katkı sunan
değerli meclisimize ve A Kategorisinde en yüksek puanla akredite olmuş Odamızın kalite bilinciyle çalışan
değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum.”.

Sisteme En Hızlı Şekilde
Adapte Olan Odayız!
2014-2017 stratejik planında belirledikleri, Üyelerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi, Üye Hizmetlerinin Arttırılması ve Bölgesel
Kalkınma İçin Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Geliştirilmesi konularında hayata geçirdikleri projeleri tek
tek Meclis Üyelerine açıklayan Genel
Sekreter Önder, “Altyapı ve çalışma
alanlarının iyileştirilmesi gerekiyordu, yeni binamıza bu nedenle geçtik
ve yeni yerimizde ortak aklı yaratmak

için paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.
Buradan yeni konferans salonumuzun
da tamamlandığını da duyurmak istiyorum; eğitimlerimize bu salonlarımızda devam edeceğiz, yeni projelerimiz
arasında Boğaziçi Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi onaylı eğitim sertifikası verme konusunda Odamızın
yetkilendirilmesi var.” diyerek, yeni
hizmet binasında vezne yetkilerini de
çoğaltarak üyeleri daha kısa sürede
belge verdiklerini açıklayan Prof. Dr.
Fuat Önder, Uluslararası Ticaret Odası
olma yolunda ilerlediklerinin altını çizerek konuşmasını tamamladı.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon da sunumu için Genel
Sekreter Önder’i ve onun nezdinde
Meclis Üyeleri ile tüm çalışanları takdir
ettiklerini kaydetti ve Odanın yoğun
geçen Şubat ayı faaliyetlerini sundu.

Artık tüm çalışanlarımızca bilginin öneminin, bilgiyi kullanarak çalışmanın
öneminin iyice anlaşılmış olduğuna
inanıyorum. Planlı çalışmalarımıza verdikleri katkılarınızdan dolayı hepinize
teşekkür ederim. 2014-2017 Stratejik
Planını sizlerin sayesinde %80 gibi bir
başarıyı yakaladı."

Cumhuriyetimizin 100. Yılında
Bodrum Ticaret Odası’nın Stratejik Eksenleri

2018 - 2023 Stratejik Plan
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BASINDA
BODTO
“Bodrum Ticaret Odası olarak birçok 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.”
Mahmut Serdar Kocadon
Yönetim Kurulu Başkanı
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ÜYE İNDİRİMİ SAĞLAYAN
YENİ KURULUŞLAR
Odamız üye faydası sağlamak amaçlı kuruluşlarla protokol imzalamakta ve üye
indirimi sağlamaktadır. Son dönemdeki anlaşmalarımız tüm üyelerimize duyurulur…
EĞİTİM KURUMLARI:

SAĞLIK KURULUŞLARI:

• İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (% 15 İNDİRİM):
İZTO Yönetim Kurulu ve İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem
Demirtaş, Bodrumlu gençlere yönelik %15 indirim hakkı
içeren bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında BODTO
üyelerinin birinci derece yakınları, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki eğitim ücretlerinde Bodrum Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda Bodrum Ticaret Odası
üyesi olan gerçek kişilerin 1 derece yakınları ile tüzel kişi
üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. Derece
yakınlarına %15 indirim uygulanmaktadır.

• DENT GROUP (%20 İNDİRİM):
Bodrum Ticaret Odası ile Dent Group arasında imzalanan
protokole istinaden BODTO Çalışanı ve Meslek Komitesi Üyelerinin 1. nci derece yakını (anne, baba, eş, kardeş,
çocuk), için güncel liste fiyatları üzerinden nakit ödemelerde %20 indirim uygulanmaktadır. DentGroup Bodrum
Kliniği, Çırkan Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 3/4
adresinde bulunmaktadır ve Pazartesi – Cuma 09.00 – 19.00
/ Cumartesi 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kliniğe gitmeden önce randevu alınarak bu sırada Oda
üyesi olunduğunun bildirilmesi gerekiyor.

• KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%5 İNDİRİM):
Bodrum Ticaret Odası, KTO Karatay Üniversitesi ile Ön
Lisans ve Lisans Protokolü imzalamıştır. Protokol ile Bodrum
Ticaret Odası Üyelerinden ve birinci derece yakınlarından
Karatay Üniversitesi Lisans veya Ön Lisans programlarına
kayıt hakkı elde edecek öğrencilerden kayıt yaptırmaları
halinde öğrenim ücretinden %5 oranında destek bursu ve 8
eşit taksitte ödeme imkanı sağlayacaktır.

• DENT HALİKARNAS BODRUM (%15 İNDİRİM):
T.C. Bodrum Ticaret Odası ile Dent Halikarnas Özel Sağlık
Hizmetleri Şirketi arasında 4 Ağustos Cuma günü protokol
imzalandı. Anlaşma çerçevesinde BODTO çalışanlarının, Organ Üyelerinin ve Odaya kayıtlı üye firmaların sahipleri ile
birinci derece yakınlarının kurumun üyesi olduklarını kimlik
belgesi ile bildirmeleri durumunda muayene ve panoramik
röntgen çekiminden ücretsiz faydalanabilecekleri ayrıca
tedavi hizmetlerinde güncel liste fiyatları üzerinden %15
indirim elde edecekleri açıklandı. Eğitim ve sağlık Dent Halikarnas Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, Konacık Mahallesi,
Atatürk Bulvarı 203 numarada, Pazartesi-Cumartesi günlerinde 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kliniğe
gitmeden önce randevu alınarak bu sırada Oda üyesi olunduğunun bildirilmesi gerekiyor.

• EGEBİL OKULLARI (%20 İNDİRİM):
Bodrum Ticaret Odası ile Ege Üniversitesi Güçlendirme
Vakfı ve Bilfen Şirketler Grubu iştirakı ile EGEBİL Okulları arasında 6 Mart 2018 tarihinde protokol imzalandı. Protokol
kapsamında BODTO çalışanlarının, üyelerinin birinci derece
yakınlarının (Türkiye kapsamında) eğitim ücretlerinde yıllık
%20 indirim hakkı kazandı.
• BODRUM AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ (%20 İNDİRİM):
T.C. Bodrum Ticaret Odası ile Bodrum Amerikan Koleji arasında 05.07.2017 tarihinde protokol imzalandı. Anlaşma
çerçevesinde Bodrum Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı
olup aynı zamanda Bodrum Ticaret Odası üyesi olan gerçek
kişilerin 1 derece yakınları ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu
yana ortaklığı olan kişilerin 1. Derece yakınlarına %20 indirim uygulanmaktadır. İndirimden yararlanmak için kesin
kayıt sırasında ya da en geç Ekim ayı sonuna kadar, gerekli
evraklar ile Kolejin Mali İşler Müdürlüğü’ne vermesi gerekiyor.
• BODRUM KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU (%15 İNDİRİM):
T.C. Bodrum Ticaret Odası ile Küçük Şeyler Anaokulu arasında 01.04.2017 tarihinde protokol imzalandı. Anlaşma
çerçevesinde Bodrum Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı
olup aynı zamanda Bodrum Ticaret Odası üyesi olan gerçek
kişilerin 1. Derece kan hısımları ile tüzel kişi üyelerinin temsil ve ilzam yetkili temsilcisi olup aynı zamanda bir yıldan bu
yana ortaklığı olan kişilerin 1. Derece kan hısımlarına KDV
Hariç %15 indirim uygulanmaktadır.
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• MEDİCAL PARK İZMİR HASTANESİ (%20 İNDİRİM):
T.C. Bodrum Ticaret Odası ile Medical Park İzmir Hastanesi
arasında 27.03.2017 tarihinde protokol imzalandı. Anlaşma çerçevesinde Bodrum Ticaret Odası Personel, üye ve
1. Derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş, çocuk dahil)
hastalık veya kaza sonucu ortaya çıkan sağlıkla ilgili sorunları hakkında ayakta ve/veya yatarak teşhis ve tedavileri için
gerekli her türlü tıbbi müdahaleyi yaparak hizmet vermesi
için uygulanan indirim %20’dir (ilaç, yatak ücreti, tıbbı malzeme bedeli ve konsulttan hekim, staf hekim ücretlerinde
özel sigorta katılım payı hariç). Sigorta güvencesini kullanan
Bodrum Ticaret Odası Personel, üye ve 1. Derece yakınlarında hastalanan alınan fark üzerinden %10 (doğum paketleri,
ilaç malzeme ve özel sigorta katılım payı hariç) indirim uygulanır. Medical Park İzmir Hastanesi checkup panellerinde ise
%10 indirim uygulanmaktadır.

