Bodrum İş Dünyası ve Yaşam Dergisi

Yıl: 13 Sayı: 89 Ekim 2018

Dosya Haber

Deniz Turizminde Sürdürülebilirlik
Bodrum Cup 2018
Söyleşi

Ömür Uyanık
Yeni Hizmet Binamız 1 Yaşında!
M.Rıfat Hisarcıklıoğlu: Yeni Bir Dışa Açılma Hamlesine İhtiyacımız Var
BODTO’nun Ankara Temasları TOBB Ege Bölge Toplantısına Katıldık Teknopark
Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti STK’lar Bodrum Turizmini Değerlendirdi
BODTO da Yapılandırma Konuşuldu Üye Başarı Altan Atilla

BODRUM TİCARET ODASI KURUMSAL YAYINIDIR PARA İLE SATILMAZ
Bodrum Mavi · Ekim 2018 · 1

Başkandan

Mahmut Serdar KOCADON

Değerli Üyelerimiz,

Bodrum Ticaret Odası adına tüm Bodrumlulara, üyelerimize yoğun geçen
bir turizm sezonunu tamamlayıp, yine
Bodrum’u tercih eden ziyaretçilere unutulmaz tatil anıları yaşattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum.
Dergimiz ile yeniden sizlerin huzurundayız. Bodrum Mavi 89. Sayısına ulaşmanın mutluluğu içinde. Ticaret Odaları
içinde hala yayın hayatına devam eden
ender yayınlardan olan Bodrum Mavi ile
siz değerli üyelerimize hem Odamız faaliyetlerini anlatırken, hem de sektörel
önemli bilgiler aktarmaya çalışıyoruz.
Bu sayımızda bizi heyecanlandıran
önemli konulardan biri olan “deniz turizmini” işledik.
Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde deniz turizmi, talebin en yüksek
olduğu turizm dallarından birisi olup,
yüksek gelir grubunda hizmet sunan bir
alternatif olarak dünyada öne çıkmaktadır.

Bodrum’da nitelikli bir kapasite ise eşsiz
güzellikteki mavi yolculuk rotaları ile
birleşerek yerli ve yabancı çok sayıda
ziyaretçinin tercihi olmaktadır.
Bodrum olarak şansımız mavi yolculuğun doğduğu bu güzelliklere sahip olmamız. Bodrumlular olarak en önemli
görevimiz ise bu değerlerimizin korunarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
Gerek koyların ve etrafının doğal yapısının korunması, gerekse deniz kirliliğinin önlenmesi gibi pek çok faaliyetimizi
Bodrum Ticaret Odası olarak diğer kurum ve kuruluşların işbirliğinde koordineli bir şekilde sürdürmeye devam
edeceğiz.
Mavi dergimiz aracılığıyla en önemli
bayramlarımızdan olan 29 Ekim
CUMHURİYET BAYRAMIMIZI da kutlar
başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere aziz Şehitlerimizi minnet ve
rahmetle anarım.
En derin sevgi ve saygılarımla,

Mahmut S. KOCADON
Yönetim Kurulu Başkanı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI,
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Meclis Başkanından

Genel Sekreter

İlhan ERSAN

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Bodrumlular,

Bodrum Ticaret Odamızın sürekli yayını
olan Bodrum Mavi Dergimizin Ekim 2018
sayısıyla yeniden sizlerle buluşuyoruz.
Bu sayımızda sizlere dosya haber olarak
deniz turizmi konusunu işledik. Özellikle yaz aylarında oldukça yoğun geçen
Bodrum’daki kültür sanat etkinliklerimizi, Odamız faaliyetlerini ve Bodrum’dan
ekonomi ve yaşam haberlerini ilgiyle
okumanızı temenni ediyorum.
Deniz turizminin varlık nedeni Ege ve
Akdeniz kıyılarımızdaki eşsiz koylarımızdır. Bu alanda Bodrum’umuz i se oldukça
önemli bir merkez olmuştur. Deniz turizmi gerek mavi yolculuk turları, marinalar,
su sporları, yat imalatı ve bakım hizmetleri ile beraberinde oldukça geniş bir
sektörü beraberinde büyüten bir ekonomi olmuştur.
Bodrum Yarımadası kendine özgü doğal
limanlarıyla birlikte 3 özel marina ve belediyeye ait limanlarla ve bir kurvaziyer

limanıyla oldukça önemli bir deniz turizmi altyapısına sahiptir.
Koylarımızın doğallığının korunmasıyla
birlikte yeşil çevreye uyumlu marinaların
kapasitesi ve altyapısının geliştirilmesi
gereken yatırım konuları olduğunu düşünüyorum.
Siz değerli üyelerimize keyifli okumalar
diler, güzel haberlerle bol kazançlı sağlıklı günlerde buluşmayı temenni ederim.

Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun

Cumhuriyetimizin 95. yılında siz değerli
okuyucularımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz.
Sevgi ve Saygılarımla,

İlhan ERSAN
Meclis Başkanı

Prof. Dr. Fuat ÖNDER

Sevgili Üyelerimiz,

YENİ BİNAMIZDA 1. YILIMIZ
Yeni binamızda ki ilk yılımızı tamamladığımız bu günlerde yönetim ve personelimizle birlikte farklı bir mutluluk içindeyiz.
Daha iyi ve sağlıklı çalışma koşullarımızla
birlikte yeni dönem “Stratejik Planımızı”
da tamamlayarak uygulamaya başladık.
BODTO hizmetlerinin en etkin bir şekilde birleştirilmesi ve kaynaştırılması göz
önünde tutularak önceki “misyon”, “vizyon” ve “çalışma ilke ve temel değerleri”
yeniden değerlendirilmiş ve politikaları güncellenip “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
POLİTİKASI ” eklenerek Stratejik Planın
hazırlamasında kullanılmıştır. Odamızın
üçüncü tamamlanan planı olan 20142017 BODTO STRATEJİK PLANI sonuçları, kuruma kazandırdığı birikimleri ve
yöntemleri esas alınmış olup 2018-2023
BODTO STRATEJİK PLANI cumhuriyetimizin 100. yılına kadar tüm hedeflerimizi
kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Bodrum Ticaret Odasının daha uzun süreli
hedefler koymaya ve bunlara ulaşmaya
hazır olduğuna inandığımız için “100. YIL
HEDEFLERİMİZİ” bu plan içine aldık. GELECEĞİN BODRUM TİCARET ODASI artık
yüzüncü yıla hazırdır ve bu nedenle yeni
planının adını “BODTO’NUN CUMHURİYETİMİZİN YÜZÜNCÜ YILI İÇİN HEDEFLERİ” olarak koymuştur.
Bu dönem en önemli hedefi “ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” olacaktır. Bu nedenle, On
yılı aşkındır sürdürdüğü kalite ve akreditasyon standartlarını en iyi şekilde uygulanmasındaki sürdürülebilirliğini örnek
alarak tüm proje ve faaliyetleri ile üye ilişkileri ve yöresel faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı için “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
OFİSİ” açmıştır. Bu konuda ilk adımımız

ne olmalı diye düşündüğümüzde tabi ki
“ turizm” dedik.
Bodrum Yarımadasında, Turizmin kalitesinin yükseltilmesi, doğal ve kültürel
çeşitliliğin devamının sağlanması, tarihsel değerlerin korunması gibi konular
turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında temel ilkelerdir. Bu nedenle turizm,
ulusal ve yerel stratejik planlama sistemi
içinde ele alınmalı, bununla ilgili olarak
planlamalar yapılarak yörede “KONTROLLÜ BÜYÜME VE GELİŞME” yoluna gidilmelidir. Bu konuda başlangıç noktası
olarak sürdürülebilir turizm ile bütünleştirilmiş bir eğitim politikası belirlenmeli
ve tüm firma personelleri ile eğitim seviyelerine bakılmaksızın yerel halkı da kapsayan eğitim programları uygulanarak,
bilinçlenme ve farkındalık yaratılmalıdır.
Küresel anlamda plan ve programlar
çevresel fayda ve maliyetleri içerisinde,
hem yerel ekonomileri korumalı ve desteklemeli hem de çevresel tahribatlar
için önlem alınarak sürdürülebilmelidir.
Dolayısıyla turizm çevresel etki değerlendirmesi mutlaka yapılmalıdır. Bu yörede turizm sektöründe yapılacak her
türlü yeniliğe, değişime karar verirken
kararlar katılımcılarla birlikte alınmalı ve
yerel halka danışılarak paydaşlar bilgilendirilmelidir. Sürdürülebilir turizmde
ilkeler ve yöresel gelişmeler bilimsel yöntemlerle ele alınmalı ve sonuçlar sektör
ile paylaşılarak sürekli iyileştirme yolları
aranmalıdır.
Cumhuriyet Bayramımızı kutlar
Saygılar sunarım.

Prof. Dr. Fuat ÖNDER
Genel Sekreter
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TOBB Başkanından

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

YENİ BİR DIŞA AÇILMA
HAMLESİNE İHTİYACIMIZ VAR

Şimdi küresel değişimle uyumlu yeni işler ya da eski işlere
yeni biçimler bulmamız gerekiyor. Sonra da yeni kurulan
dünyada kendimize bir yer tanımlayacağız ve yerimizi alacağız. Bunu kavga ederek değil, uyum sağlayarak yapabiliriz. Türkiye için de yeni bir büyüme, millete yeni bir zenginleşme stratejisi saptayacağız. Tüm bu nedenlerle yeni
bir dışa açılma hamlesine de ihtiyacımız var.

Türkiye bir süredir sadece terör sorunu yaşamakla
kalmıyor, iktisadi olarak da zayıflatılmak
isteniyor. İşte böyle bir ortamda şunu hep
akılda tutalım. 150 yılda çeşitli zorluklarla karşılaştık,
ama hepsinin üstesinden geldik. Sadece son çeyrek
yüzyılda beş büyük küresel/yerel ekonomik kriz ve hain
bir darbe girişimi yaşadık. Ama yolumuza devam ettik.
Dolayısıyla günlük çalkantılara takılıp, resmin bütününü
kaçırmamak gerekir.
Ben uzun vadeli bakınca gelişen, dönüşen dinamik
bir ülke görüyorum. 1980’lerde kişi başına milli geliri
1.500 dolar civarında olan bir tarım ülkesiyken bugün 10
bin dolar seviyesine ulaşan bir sanayi ülkesi görüyorum.
1960’larda yüzde 30’larda olan kentleşme oranını yüzde
75’lere çeken, Almanya’nın şehirleşme oranını yakalayan,
gelişen bir ülke görüyorum.
Düşük teknolojiden orta teknolojiye geçmeyi başarmış,
şimdiyse ileri teknolojiyi hedef almış bir ülke görüyorum.
Dün birkaç büyük kentle sınırlıyken, bugün Anadolu’ya
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yayılmış bir sanayi görüyorum. İtalya ile Çin arasında en
büyük sanayi üretim kapasitesini kurmuş, en büyük sanayi
ürünü ihracatını yapan, girişimci bir ülke görüyorum. İşte
bu yüzden ülkemizin geleceğinden umutluyum.
Diğer taraftan son bir kaç senede dünya bambaşka
bir yer oldu. 2015 yılında Türkiye, çok taraflı bir koordinasyon
mekanizması olan G20’nin dönem başkanıydı.
G20 üyesi 19 ülkenin ve Avrupa Birliği’nin liderleri o yıl
Kasım ayında Antalya’daydı. Türkiye o yıl, sistemin tam
merkezindeydi. G20, daha kapsayıcı bir mekanizmaya
dönüşme yolunda mesafe alıyordu.
Yine 2015 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri üzerinde bir mutabakat sağlandı. Binyıl
Kalkınma Hedefleri başarıya ulaşmış, dünyada yoksul insan
sayısı azalmıştı. Küresel eşitsizlikleri, kırılganlıkları
hedef alan yeni bir gündem üzerinde, çok taraflı mutabakat
sağlanıyordu.
Aynı sene Paris’te İklim Değişikliği Anlaşması imzalandı.
Birleşmiş Milletler çalışıyor ve sonuç alıyordu. Dünyanın
bu en önemli meselesi konusunda, farklı ülkeler
arasında ilk kez somut bir ortak adım üzerinde mutabakat
oluşmuştu. Yaşanabilir bir dünya konusunda bu önemli
mutabakat, herkesi umutlandırmıştı. İklim değişikliğini
önlemenin karara bağlandığı, artık işin finansmanın
tartışıldığı, önemli bir değişimin başındaydık.
Heyecanlıydık. Zira ülkeler arası rekabetin yerini,
işbirliği alacak gibi görünüyordu. Gerçi yine o sıralarda
2014 sonunda Amerikan Merkez Bankası’nın o zamanki
başkanı Ben Bernanke “Artık bilançomuzu daha fazla
büyütmeyeceğiz” sinyalini vermişti. Ama sorun etmedik.
Buna uyum için daha çok vakit ve imkan da vardı.
Sonra geldik 2018 yılına. Amerika’daki 2016 seçimleri
Trump’ı başkanlığa getirmişti. Aslında bunun
alametleri önceden belirmişti. Macaristan ve Polonya’da
benzerlerini görmüştük ama onların elinde yeterince
güç yoktu. Trump ise sözleri, tavırları ve twitleriyle
ortalığı birbirine kattı. İklim değişikliği anlaşmasından
çekildi. Göçmenler konusundaki küresel anlaşmayı
imzalamadı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri
konusunda umursamaz bir tutum takındı. Trans Pasifik
Yatırım ve Ticaret Anlaşması’ndan da çekildi. 2015 yılının
kazanımları bir bir gitti.
Artık 2018 yılı itibariyle, küresel sistemin işleyişinde
bir temel değişiklik ortaya çıkmış durumda. Çok taraflı
kararlar (multilateralism) yerini tek taraflı kararlara (unilateralism)

bırakmaya başladı. Esasında etrafta korumacı
eğilimlerden daha çok, bir Amerikan tek taraflılığı görülüyor.
Müttefiklerini dinlemiyor ve hatta uzaklaştırıyor.
Rusya, İran ve Kuzey Kore’yi ise zaten düşman olarak
görüyor. Ülke içindeki endişelere kalıcı çözümler üretecek
siyaset ortada olmayınca, ortalık böylelerine kalıyor.
İkinci küresel sıkıntı, artan korumacılık. Biz bunu
her küresel platformda vurguluyoruz. Ticaret zenginleştirir,
korumacılık fakirleştirir. Özellikle gelişmekte
olan ülkelerin istikrarı ve refahı için ticaretin daha
serbest olması şarttır.
Üçüncüsü, pek çok ülke için, yapısal reformlardan
kaçarak günü kurtarmaya imkân sağlayan parasal genişleme
dönemi bitti. Artık parasal sıkılaştırma dönemindeyiz.
Yapısal reformlardan kaçarak, alıştığımız işleri,
alıştığımız biçimde yapmaya devam ederek zenginleşme
dönemi noktalandı.
Şimdi küresel değişimle uyumlu yeni işler ya da eski
işlere yeni biçimler bulmamız gerekiyor. Sonra da yeni
kurulan dünyada kendimize bir yer tanımlayacağız ve
yerimizi alacağız. Bunu kavga ederek değil, uyum sağlayarak
yapabiliriz. Türkiye için de yeni bir büyüme, millete
yeni bir zenginleşme stratejisi saptayacağız.
Çünkü Türkiye hala küresel değer zincirlerine yeterince
eklemlenemedi. Yabancı sermaye, Türkiye’yi bir ihracat
üssü olarak yaygın bir biçimde kullanmadı. Buraya
gelenlerin pek çoğu, yalnızca bizim için üretim yapmak
üzere geldi. Türkiye, içinden boru hattı geçen ülke
olabildi, ama içinden değer zinciri geçen ülke olamadı.
Türkiye’de hem ihracat, hem de ithalat yapan firmalar,
toplamın yalnızca yüzde 2’si kadar. Ama mesela
Malezya’da, bu oran yüzde 18, Polonya’da bile yüzde
11. Bu rakamlar firmalarımızın ağırlıkla nasıl içe kapanık
olduğuna işaret ediyor. Tüm bu nedenlerle yeni bir dışa
açılma hamlesine de ihtiyacımız var.

M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
(Eurochambres) Başkan Yardımcısı
İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) Başkan Yardımcısı
ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Yönetim Kurulu Üyesi
baskanlik@tobb.org.tr
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BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, yeni
binada birinci yıllarını tamamlamaktan dolayı çok gururlu ve
mutlu olduklarını belirterek gerek
kendi faaliyetleri gerekse kamusal
kullanımlar ile Odanın Yarımadaya sağladığı faydaya dikkat çekti.
Taşınma sürecinin ardından üyelerine daha kaliteli hizmet vermek
adına dijital dönüşüm sürecini
de hızlandıran BODTO’da son 1
yılda 4 E-dergi, 12 E-bülten, 21
E-duyuru, 250 web haber yayınladığını açıklayan BODTO Başkanı,
“Odamızda bu dönemde üyelerimizin talep ettiği 4.135 belge verilmiş, MERSİS sistemi ile 5.100
işlem başarıyla tamamlanmıştır.”
dedi.
“Yeni hizmet binamız ile eğitim
salonlarının sayısını da arttırdık.
Bodrum Ticaret Odamız bu sü-

reçte üyelerine ve Bodrum halkına 22 ücretsiz eğitim verirken,
kamu hizmetine açık olan Oda salonlarında yaklaşık 53 toplantıya
ev sahipliği yaptık. Ayrıca çeşitli
kurum ve kuruluşlar salonlarımızı kullanarak 20 eğitim vermiştir.”
diyen Başkan Kocadon, Nisan
ayında yapılan Oda organ seçimleri ile de meslek komitelerinde
genç ve kadın üyelerin sayısının
da arttığına işaret etti.
Meclis Başkanı İlhan Ersan ise Yarımadaya hizmet etmekten ve bu
hizmeti daha da modernleştirerek
yeni binalarına geçmiş olmaktan
dolayı sevinçli olduklarını belirterek, “Ortak akılla ve GELECEĞİN
BODRUM TİCARET ODASI hedefiyle hareket etmenin önemine
her zaman dikkat çektik. Bizlere
katkı veren tüm paydaşlarımıza,
üyelerimize teşekkür ediyorum.”
şeklinde konuştu.

BODRUM TİCARET ODASI YENİ
HİZMET BİNASI 1 YAŞINDA
Bodrum Ticaret Odası, Atatürk Bulvarı, Bitez Kavşağı Konacık adresinde bir
yıldır hizmet veriyor. Odanın açılışını 24 Eylül 2017 tarihinde Muğla Valisi
Esengül Civelek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ile gerçekleştiren BODTO Yönetimi yeni binalarında hizmet vermekten dolayı gurur duyduklarının
altını çizerek bir yıllık süreçte tamamladıkları çalışmaları paylaştı.
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Haberler

BODTO

EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZI YAPTIK

TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Bodrum Ticaret Odası 2018 Eylül Ayı
Meclis Toplantısı BODTO Meclis salonunda yapıldı. Meclis Başkanı İlhan
Ersan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Deniz
Eyinç tarafından Eylül ayı faaliyetleri
sunuldu.
Bundan sonra Bodrum’un turizm ve ticaret hayatında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerileri tartışılarak Ticaret Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak
yazışma ve iletişim konuları görüşüldü.
Toplantıda söz alan Meclis Üyeleri Bodrum gündeminde yer bulan etkinlik ve
organizasyonları değerlendirirken Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Serttaş ile Meclis Üyesi Ali Rıza Akdolu motosikletle
Bodrum’dan yola çıkarak yaptıkları 6.000
km’lik Türkiye seyahati gözlemlerini ve bu
gezide diğer Ticaret Odalarına yaptıkları
ziyaretleri aktardı.
Ayrıca turizmdeki teknolojik gelişmeleri ve altyapı konularını görüşen Meclis
Üyeleri, 13-22 Ekim tarihleri arasında
gerçekleşecek Bodrum Cup hakkında da
fikir belirterek kış döneminde gerçekleştirilecek kaliteli organizasyonların önemine
dikkat çektiler.

AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTIMIZI YAPTIK
Bodrum Ticaret Odası Ağustos Ayı
Olağan Meclis toplantısı 4 Eylül Salı
günü gerçekleşti. Meclis Başkanı İlhan
Ersan’ın yönettiği toplantıda Yönetim
Kurulu Üyesi Deniz Eyinç Odanın faaliyetlerini açıkladı.
Meclis Başkan Yardımcısı Süleyman Uysal ise Meclis üyelerine “Bodrum Cup” ın
markalaşma süreci hakkında bir sunum
yaptı. Markalaşmak için kaliteden ödün
vermediklerini ve uluslararası çapta bir
tanınırlık sağladıklarını belirten Bodrum
Cup YK Başkanı Süleyman Uysal ayrıca
tanıtım politikalarını da anlatarak 2017
yılına ait kısa filmi Meclis üyeleriyle paylaştı. “Heyecan dolu yarışların yanı sıra
katılımcılar hem karada hem de denizde
pek çok eğlenceli programlarla buluşuyor. Konserlerin yanı sıra, Mavi Yolculuk
Mutfağı Yemek Yarışması ve #instabodrumcup Fotoğraf Yarışması gibi etkinliklerle keyifli bir festival ortamı yaratılıyor.”
diyen Uysal, organizasyonun adrenalin,
coşku, sevgi ve arkadaşlığın festivaline
dönüştüğüne işaret etti.
Meclis toplantısında hanutçulukta tartışılarak, Bodrum çarşısında yaşanan
hanutçuluğun turistler üzerinde etkileri
12 · Bodrum Mavi · Ekim 2018

konuşuldu. Sporun da gündeme alındığı
toplantıda Bodrum Spor kulübünün çalışmaları hakkında Gürkan Topan bilgi
verdi. 2018 Temmuz ayı Mizanının tetkik

ve müzakeresi ile devam eden toplantı,
Meslek komitelerinden gelen raporların
incelenmesi ile sonlandı.

Bodrum Ticaret Odası Meclisi, Temmuz ayı olağan toplantısı 26 Temmuz Perşembe günü Meclis Başkanı İlhan Ersan Yönetiminde gerçekleşti.
Meclisin gündemleri olan Temmuz faaliyet ve ziyaretleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanının bilgilendirmesi, Haziran ayı
mizanının tetkik ve müzakeresi, ve fiyat
tarifesi isteyen firmaların görüşülmesinden sonra BODTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Bodrum
Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya, Vakıf faaliyetleri hakkında
Meclis Üyelerini bilgilendirdi.
BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan’a ve
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon’a plaket takdim eden Akkaya,
“En büyük destekçimiz Bodrum Ticaret
Odasıdır.” diyerek, BODTO’nun hem vakfın kuruluş aşamasında hem de daha sonraki faaliyetlerinde desteğini esirgemediğinin altını çizerek vakıf öğrencilerine
verdikleri eğitimlerden bahsetti.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon da Vakıf Başkanı Akkaya’ya teşekkürlerini sunarken şunları kaydetti:
“Yaptığınız sunum sayesinde vakıf hakkında Bodrum Ticaret Odası Meclisimizin farkındalığı arttı. İnsanların en hayırlısı en çok insana faydalı olanıdır diye
düşünüyorum. Bu anlamda da Sağlık
Vakfı Bodrumumuzun önemli kuruluşlarındandır.”.
Toplantı sonrasında Sağlık Vakfı’na gi-

den BODTO Meclisi üyeleri yürütülen
faaliyetler hakkında bilgi alarak vakıf
eğitmenleri, çalışanları ve öğrencileriyle
tanışma imkanı yakaladı.
1996 yılından buyana hizmet veren Bodrum Sağlık Vakfı, gerek fiziksel koşulları
gerekse profesyonel kadrosu ile bu gün
dünya standartlarında hizmet vermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
belirlenen fizyoterapi ve kişisel gelişim
hizmetlerinin yanısıra, engelli bireylerin
bağımsız olarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak, kent donatılarının engellilere uygun hale getirilmesi için yerel
yönetimlerle işbirliği içinde yeni projeler

üretmek, ailelerin ve toplumun engellilik
ve sorunları konusunda farkındalıklarını
arttırmak, Engellilerimize ve engelli ailelerine meslek kazandırmak ve sosyal hayata dâhil olmalarını sağlamak amacı ile
kurulan Bodrum Sağlık Vakfı; amacını
gerçekleştirmek için yerelde, ulusal alanda ve uluslararası alanda ilgili sivil toplum
örgütleri, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği
içinde çalışmaya büyük önem vermektedir.
Vakfı Zeyyat Mandalinci Cad. No: 80 Turgutreis Bodrum adresinde ziyaret edebilirsiniz.
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BODRUM HEYETİNİN
ANKARA TEMASLARI

C.BAŞSAVCISI
Dr.BARIŞ DUMAN
ZİYARET EDİLDİ

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon, DTO Bodrum
Şube Başkanı Orhan Dinç, TÜRSAB Bodrum Yöre Temsil Kurulu Başkanı Yüksel
Aslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Erdoğan Başeymez, BODER Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı ve BESİAD Başkanı Emre
Köroğlu 16 Ağustos Perşembe günü Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Ersoy ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamlarında ziyaret etti.

3 ağustos Cuma günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Barış Duman’ın İzmir
İstinaf Savcılığına atanması nedeniyle
BODTO yöneticileri tarafından ziyaret
edildi. Meclis başkanı İlhan Ersan,YK
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya ziyarette
hazır bulundular.
Ziyarette Dr.Barış Duman:“2015 yılı Temmuz ayında başladığımız Bodrum Başsavcılığı görevimizin sonuna geldik. Adli
olarak Bodrumun ve Bodrumda yaşayan
vatandaşlarımızın esenliği için, çok yoğun
bir dönemde bütün arkadaşlarımla beraber mesai tanımadan çalıştık. İdari kadrolarla nezaket, uyum ve işbirliğini esas
aldık. Bodrum her zaman gönlümüzde

Yeni Bakan Mehmet Ersoy ile Bodrum
turizmini konuşan heyet, Ersoy’u bu konudaki bölgesel sorunlar hakkında bilgilendirdi. Bodrum heyeti bakanlık ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu’nu Bodrum’a davet eden heyet, çalışmaları hakkında kendisine açıklamalarda bulunarak, ülke ve bölge gündemini değerlendirdi.
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man’a yeni makamında başarılarının devamını dileyerek veda edildi.

niyet Müdürü olarak Bodrum’a dönmesinden memnuniyet duyduklarını ifade

ederek Cüneyt Yörükoğlu’na her konuda
destek olacaklarını söylediler.

Toplantı, Muğla Teknoloji Geliştirme
Bölgesi’ne ait İdare Binası, Ar-Ge Binası,
Kuluçka Merkezi ve Alt Yapı İnşaatlarına
ilişkin yapılan bilgilendirme sunumunun

ardından yönetim kurulunun önümüzdeki süreçte yürütülecek faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi ve karşılıklı görüş
alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

BODTO Y.K. YENİ EMNİYET
MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİ
3 Ağustos günü Odamız Meclis Başkanı
İlhan Ersan ve Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon , Bodrum İlçe
Emniyet Müdürlüğü görevine yeni atanan Cüneyt Yörükoğlu’nu ziyaret ederek
kutladılar ve yeni görevinde başarılar dilediler.
Ziyarette Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve sivil toplum kuruluşları
başkanları da yer aldı.
BODTO olarak bugüne kadar olduğu gibi
bundan sonra da İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne destek olmayı sürdüreceklerini
söyleyen Oda yöneticileri, kendisini daha
önce Bodrum’da görev yaptığı dönemde
yakından tanıdıklarını ve bu kez İlçe Em-

TEKNOPARK YÖNETİM
KURULU TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOBB EGE BÖLGE
TOPLANTISINA KATILDIK
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ege
Bölgesi İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında, 13 Ağustos Pazartesi günü TOBB
İkiz Kuleler’de yapıldı. BODTO Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon’un da aralarında bulunduğu Oda/Borsa Başkanlarına,
TOBB’un çalışmaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin sunumlar yapıldı.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Oda/Borsa
Başkanlarından iş dünyasını destekleyen
yeni gelişmeler hakkında üyelerini bilgi-

yer alacak. Ailecek memnuniyetle ayrılıyoruz.”dedi.
Oda yöneticileri tarafından Dr.Barış Du-

lendirmelerini isterken bölgelerine ait iş
yaşamını da kendilerinden dinledi.
Toplantı toplu fotoğraf çekiminin ardın-

dan sonlanırken TOBB Başkanı katılan
Oda/Borsa Başkanlarına teşekkürlerini
sundu.

Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknopark) 2018 Yılı Dördüncü Yönetim Kurulu Toplantısı Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya; Vali Esengül Civelek, Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman
Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Bodrum
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon, Muğla Ticaret
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Ercan, Teknopark Genel Müdürü Filiz Öner ve Yönetim Kurulu Üyeleri
katıldı.
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AÇILIŞ TURNUVASINA
KATILDIK
Bodrum Fikret Öztürk Başkanlık ve
Regnum Golf & Club Bodrum Açılış
Turnuvası sonra erdi. Ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum
Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Golf Federasyonu Başkanı Ahmet
Ağaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürü Serkan Öçalmaz ile davetliler
katıldı.
Ödül töreninde konuşma yapan Vali
Esengül Civelek, “Bodruma teşrifleriyle
bizleri onurlandıran Sayın Bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin
Golf ve Turizm yatırımlarında öncü Öztürk Şirketler grubunun Bodrum’da hayat
bulan yeni yatırımlarının hayırlı uğurlu
olmasını diliyorum. Dünya çapında turnuvalara ev sahipliği yapacak uluslararası

nitelikteki golf tesisleriyle birlikte, diğer
yatırımlarını Bodrumumuza, İlimize, Ülkemize kazandıran değerli Öztürk ailesine teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen
yatırımlar turizmde güçlü bir potansiyele
sahip Muğla’mızın turizmdeki marka değerini yükseltecek, turizmi 12 aya yayma

hedefimize katkı sağlayacaktır. Turnuvaya katılan tüm golf severleri kutluyorum”
dedi.
Program, ödüllerin dağıtımı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

KORUMA KURULU
TOPLANTISI
Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
2018 3. Dönem Koruma Kurulları Toplantısı 16 Ağustos Perşembe günü Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Toplantı Odası’nda gerçekleşti.
Bodrum Cumhuriyet Savcısı Ercan Türkol’un başkanlık yaptığı toplantıya, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal
Orman, İlçe Emniyet Müdürü Emin Geçin, Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilcisi
Cavidan Karaöz Özyiğit, Bodrum Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet Ayaz, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Doğan, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Ethem Özyurt,
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç,
Bodrum Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Hüsnü Altaç, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıf Müdürü Bayram Aydeniz,
BODER Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet

Melih Alemdar, Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sonay Çınar, İŞKUR
Milas Hizmet Merkezi Şube Müdür V. Hasan Baş katıldı.
Bodrum Cumhuriyet Savcısı Ercan Tür-

kol’un açılış konuşması ile başlayan toplantıda, kurulun 2018 Haziran-Ağustos
ayı faaliyetleri ve eğitim çalışmaları konusunda üyeler bilgilendirilirken, iyileştirme
çalışmaları değerlendirildi.

BOTAV’DAN SEZON BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, düzenledikleri “2018 Turizm Bilgilendirme
Toplantısı”nda basın mensuplarıyla bir
araya geldi.
Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve
Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası (BODTO)
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı
Halil Özyurt, IMEAK Deniz Ticaret Odası
Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı
Erdoğan Başeymez, Denizciler Derneği
ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı,
TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, BOTAV yetkilileri ve
üyeleri ile basın mensupları katıldı.

MEHMET KOCADON: “Hedefimiz
2014 rakamlarını yakalamak”
Toplantıyı açan BOTAV Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Kocadon, istatistiki verileri değerlendirerek önümüzdeki dönemler için hazırladıkları tanıtım çalışmaları
hakkında da basına bilgi verdi. Başkan
Kocadon, “Bu başarıların hiçbiri tesadüf
değil. Hepsinde birlik beraberlik ruhu
var. Özellikle son zamanlarda, hem Sayın
Valimiz olsun hem Sayın Kaymakamımız olsun hem de Bodrum’un bütün itici
güçleri olan sivil toplum örgütlerimiz ve
siyasi parti başkanlarımız olsun; gördüğünüz gibi müthiş bir birlik beraberlik içerisinde, son iki yılda yaşadığımız krizden
nasıl kurtuluruz diye büyük bir mücadele
verdik. Bugün bakıyoruz ki, bu mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladık.”
diyerek yurtdışı projelerinden de bahsetti.

MAHMUT KOCADON: “Turist neredeyse biz oraya gitmek zorundayız”
Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Kocadon ise fuarların önemine işaret ederek, “Değerli arkadaşlar 2005’ten bu yana
Türkiye’de yurtiçi fuarlarına Bodrum Ticaret Odası olarak destek veriyoruz. İstanbul ve İzmir’deki fuarların en büyük destekçisi olarak yıllardır yurtiçi fuarlarında
Bodrum’u tanıtmak için katkı veriyoruz.
Bir de ‘Acaba Bodrum 40 ülkeye gitmek
zorunda mıdır?’ derseniz evet, turist neredeyse biz oraya gitmek zorundayız. Çok
değil, 3 sene önce sadece 2 ülkeye gidip de
2 ülkeden yüksek miktarda turist çeken
turizm destinasyonlarının kriz anında
nasıl kötü duruma düştüklerini biliyoruz.
Tabii bu krizlerden Bodrum da ciddi yara
aldı ama diğer yerler gibi değil. Çünkü bütün otellerin yüzde doksanını iki ülkeden
dolduruyorlardı. Onun için turist neredeyse Bodrum’un da orada olması lazım.”
dedi.

İSRAİL İSTANBUL
BAŞKONSOLOSU İLE
GÖRÜŞME
İsrail İstanbul Başkonsolos vekili Shira
Ben Tzion, 3 Eylül Pazartesi günü Bodrum Belediyesi’ni ziyaret ederek Bodrum Belediye Başkan Vekili Ali Demiröz,
Bodrum Ticaret Odası Başkan Yardımcısı
Mehmet Ayaz ve Bodrum Otelciler Birliği
Derneği Başkanı Halil Özyurt ile görüştü.
Turizm değerlendirilmelerinin yapıldığı
ve Türkiye-İsrail ilişkilerinin konuşuldu16 · Bodrum Mavi · Ekim 2018
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denizcilerine açık olacaktır. Odamız siz
değerli üyelerimiz ve sektöre destek veren
paydaşlarımızla bugünlere geldi. Bugüne
kadar emeği geçenlere ve aramızda olanlara huzurlarınızda teşekkür ederim. Göreve gelmeden önce ekibim adına sizlere
sözler vermiştik. İşte bugün verdiğimiz
sözlerden birini daha yerine getirmenin
gururunu yaşıyoruz. Artık bu çatı altında
hep birlikte yedi yirmi dört hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı. Dinç konuşmasına “Deniz insanlarını bir araya getiren, değişimin öncüsü benim ve ekibimin
göreve gelmesine vesile olan Sayın Tamer
Kıran başkanımıza ve ekibine, denizcilik
sektörünün duayeni Cengiz Kaptanoğlu ağabeyimize, Bodrum’a birçok katkısı
olan gençlere destek ve güven veren bize
liderlik eden Bodrum Ticaret Odası Başkanımız Sayın Mahmut Serdar Kocadon’a,
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu
birlik ve beraberliğin ülkemize ve tüm
dünyaya örnek olmasını temenni ediyorum. Deniz Ticaret Odamızın hizmet binası açılışına zaman ayırıp bizlerle olan
herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum”
diyerek, Bodrum’da kamu kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar ile güçlü bir aile
olduklarını söyledi.

DTO BODRUM
ŞUBESİ
YENİ BİNASINDA
İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO)
Bodrum Şubesi’nin yeni hizmet binasının açılış töreni 4 Ağustos Cumartesi
günü gerçekleşti. Odamızın eski hizmet
binasını 13 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen protokolle kiralayan DTO Bodrum Şubesinin Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Dinç, “Projelerimizi hızla hayata
geçiriyoruz. Yeni binamızda yeni projelerle Bodrum’a hizmet vermeye devam
edeceğiz.” diyerek yeni binanın kazandırılmasında büyük emeği olan BODTO
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’a teşekkürlerini sundu.
Açılışa katılan isimler arasında, Bodrum
Kaymakamı Bekir Yılmaz, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Bodrum Belediye
Başkanı Mehmet Kocadon, CHP Muğla
Milletvekili Suat Özcan, İMEAK Deniz
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer Kıran, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Başkan
Yardımcısı Mehmet Ayaz, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ağan, İMEAK Deniz
Ticaret Odası ve Bodrum Şubesi Meclis
Üyeleri, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü
Mustafa Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı
Süleyman Ercan, AK Parti Bodrum İlçe
Başkanı Ömer Özmen, CHP İlçe Başkanı Recai Seymen, İYİ Parti Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun
ve Bodrum İlçe başkanı Mehmet Onur
Şahbaz, Ak Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza
Karakaya, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar
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Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Kablı, BODER Başkanı Halil
Özyurt, Milas Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Eşref Arslan, Bodrum Liman
Başkanı Burak Okçu, Güllük Liman Başkanı Can Sayın yer aldı.
Açılış konuşmasını yapan DTO Meclis
Başkanı Ethem Özyurt, “İMEAK Deniz
Ticaret Odası Bodrum Şube Meclisimiz
ile beraber siz değerli üyelerimize ve denizcilik camiamıza hayırlı hizmetler suna-

cağız. Yeni binamıza geçmemizde emeği
geçen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tamer Kıran’a,
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Mahmut Serdar Kocadon’a,
Orhan başkanıma ve emeği geçen herkese
teşekkür ediyorum” dedi.
Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ise
şunları kaydetti: “Bizler 500 yıldır bu topraklarda denizlerle iç içeyiz. Bodrum tarihi boyunca deniz ticaretine açık oldu.
Bundan sonra da tüm Dünya denizlerine,

Yeni hizmet binasının Deniz Ticaret Odası’na kazandırılmasında büyük payı olan
BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise Deniz Ticaret Odası’na böyle bir
Odanın yakışacağını vurgulayarak şöyle
dedi: “Bu binamızı Deniz Ticaret Odamıza vermekle güzel bir iş yaptığımızı şimdi
daha iyi anlıyorum. Yeni binanız hepinize
hayırlı olsun. Deniz turizminin yüzde 95’i
Muğla kıyılarında yapılıyor ve bu yüzde
95’in yüzde 60’ı da Bodrum’da. O nedenle bu yeni hizmet binası odamıza yakışır.
Orhan kardeşim de bu güzel odayı Deniz
Ticaret Odası’na kazandırdı, kendisine teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından katılımcılar binanın açılış kurdelesini keserek binayı gezdi.
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suzluklar Bodrum olarak bizleri de etkiliyor. Geleceğe güvenle bakabilme adına
doğru yatırımlar yapmak ve sorumluluklarımızın bilincinde olarak her birimiz elimizi taşın altına koymak durumundayız.”
İlhan Ersan; Bodrum Belediye Başkanı
Mehmet Kocadon ve meslek odası temsilcileriyle Ankara’da Turizm Bakanıyla
yaptıkları görüşmeyle ilgili izlenimlerini
de şöyle anlattı;

Kent TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan, Gazeteci-Yazar Ayhan Ongun’un hazırlayıp sunduğu, Besiad’ın
destekleriyle hazırlanan “KOBİ Bodrum” programının bu haftaki konuğu
BODTO Meclis Başkanı ve İlka Yapı
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersan’dı.
Bodrum Ticaret Odasının Kobilere yönelik çalışmaları, teşvik ve destekleriyle ileriye dönük projelerini anlatan Ersan, “Turizm, Bodrum için lokomotif sektör olsa
da, üyelerimiz arasında çoğunluk İnşaat
sektöründe” dedi.
BODTO yönetimi olarak üyelerinin mesleki ve ticari faaliyetlerinde karşılaştıkları

sıkıntı ve zorlukları aşmalarında onların
yanında olmaya çalıştıklarını, Türkiye’nin
en organize çalışan odalarından birinde
meclis başkanlığı yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden İlhan Ersan, konuşmasını şöyle sürdürdü.
“Bodrum’da yaşamak bir ayrıcalıktır ve
bizler bunun farkında olmalı, ona göre
davranmalı, Bodrum’a sahip çıkmalıyız.
Kuşkusuz yaşadığımız kentin de bazı sorunları var, ancak bunlar çözülemeyecek
sorunlar değil. Yeter ki, iyi niyetle çalışıp,
doğru ve gerçekçi tespitlerle sorunların
üzerine gidelim ve çözüm odaklı çaba
gösterelim. Türkiye’nin içinde bulunduğu
ekonomik koşullar ve yaşanan kimi olum-

STK’LAR
BODRUM TURİZMİNİ
DEĞERLENDİRDİ
9 günlük Kurban bayramı tatilinin ardından 28 Ağustos Salı günü Bodrum
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un
ev sahipliğinde STK temsilcileri ve Basın Mensuplarının katılımıyla turizm
değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda katılımcıların hepsi huzurlu
geçen bayram tatili için kolluk kuvvetleri ve diğer kamu görevlilerine teşekkür
ve takdirlerini belirttiler.
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Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcımız Mehmet Ayaz’ın da
yer aldığı toplantıda Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç,
Şoförler Odası Başkanı Hasan Kablı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan
Başeymez, TÜRSAB BYK Başkanı Yüksel Aslan, BODER Başkanı Halil Özyurt,
Kent Konseyi ve Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz de hazır bulundu.

“Turizm Bakanımızın Bodrum’u iyi tanıyor olması ve ilgilenmesi Bodrum için
önemli bir şanstır. Sayın Bakan ilettiğimiz
kimi sorunlara anında pratik çözümler
getirdiği gibi daha radikal uygulamalar
için de çalışmalar yapıldığı bilgisini bizlerle paylaştı. Ancak gereğinden fazla lüks
konut yapımının da durdurulması gerektiğinin altını çizdi” dedi.
Ersan, inşaat sektöründe malzeme sağlayıcı bir firma sahibi olarak, kendisinin de
Bodrum’da aşırı konut üretiminden rahatsız olduğunu ifade ederek, turizm tesisi
yapmak üzere alınan ruhsatlarla rezidanslar yapılmasının Bodrum’a katkısı olmadığını dile getirdi. Ersan; Bodrum’un doğal
dokusunun korunarak turizmde sezonun
uzatılabilmesi için de alternatif turizme
yönelmenin, hizmet kalitesini artırmanın
ve bunun için de hizmet içi eğitime önem
vermenin gerektiğini söyledi.
(Kaynak: www.kenttv.net)

Bodrum Belediye Başkanı açılış konuşmasında Bodrum’a birlik beraberliğin yakıştığını vurgulayarak bayram tatili süresince
birbiriyle koordineli çalışan STK’lara teşekkürlerini sundu. “Dünya’nın en büyük
markaları Bodrum’u tercih ediyor, sadece
9 günlük bayram tatilinde yapılan paylaşımların reklam değeri 13 Milyon dolar...”
diyen Başkan Kocadon, pahalılıktan şikayet edilmemesi gerektiğini söyledi ve sonradan mağdur olmamak adına herkesin
kesesine göre tercih yapmasını tavsiye etti.
BODTO YK Başkan Yardımcısı Mehmet
Ayaz ise, en uzun ve kalabalık bayram
tatillerinden biri yaşadıklarını belirterek
şunları kaydetti: “Huzurlu bir bayram
geçirdik, bu konuda görev ve sorumluluklarını yerine getiren herkese teşekkür
ediyorum. Yüksek bedeller konusuna gelirsek bu konuda bayramda biz de 10 adet
şikayet aldık. Bu konuda Odamız ticari
kanunlar çerçevesinde gelen şikayetleri
incelemektedir.”.

BODTO’DA E-TİCARET KONUŞULDU
n11.com Yönetici Heyeti 12 Eylül Perşembe günü Bodrum Ticaret Odası
Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat Önder’i
makamında ziyaret etti. n11.com’un
CEO’su Won Yong Jo, Genel Müdür Yardımcıları Kiho Lee ile Örpen Koçak, Ege
Bölge Müdürü Burak Boran, Lojistik &
Bölge Yönetimi Direktörü Ramazan Altinay Genel Sekreter Önder’e çalışmaları hakkında bilgi verdi. Genel Sekreter
Prof. Dr. Fuat Önder e-ticaretin satış
pazarını genişletmedeki önemine değinerek, Bodrum’da üretilen ürünlerin bu
aracılıkla tanıtılmasına imkan yaratılabileceğini belirtti ve Bodrum’da tanıtım
imkanı yakalayamayan turizm ürünlerinin dahi bu web sitesi aracılığı ile pazarlanabileceğinin altını çizdi.

Ziyarette Güney Kore’den gelen Yönetim
Kurulu Üyesi ve CEO’ya Bodrum Yarımadası’ndaki sektörlerin ticari potansiyelleri

ve buradaki turizm faaliyetleri tanıtıldı.
Genel Sekreter Önder ile Yarımadanın
ticaretinin dijital ortamda e-ticaret ile
nasıl geliştirilebileceği konusunda görüş
alışverişinde bulunuldu. n11.com’un satış
stratejileri içerisinde Yarımadadaki butik
otellerin de değerlendirilmesini öneren
BODTO Genel Sekreteri bu aracılıkla sitenin derecelendirme sistemi sayesinde
kalitenin de arttırılabileceğine vurgu yaptı.
Koreli yetkililer görüşme sırasında not
alarak Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder’in tavsiyelerini kayda geçti ve kendisine verdiği bilgiler nedeniyle teşekkürlerini sundu.
Görüşmenin ardından BODTO Konferans salonunda e-ticaret eğitimi verilirken
sektör temsilcileri katılımcıların sorularını yanıtladı.

RODOS BAŞKONSOLOSUNDAN BODTO’YA ZİYARET
Göreve yeni atanan Rodos Başkonsolosu Atıf Şekercioğlu 25 Temmuz Çarşamba günü Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon’u makamında ziyaret etti.
Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ve BODTO Meclis Üyesi
Toros Demirören’in de yer aldığı görüşmede Başkonsolos Şekercioğlu, Rodos,
İstanköy ve Bodrum arasında geliştirilebilecek turizm faaliyetleri için ortak çalışmalar yapabileceklerini belirterek Bodrum’a olan beğenisini dile getirdi.
BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon da Rodos Başkonsolosu’na ziyaretleri
için teşekkürlerini sunarken şunların altını çizdi: “Deniz yolu ulaşımı ile birbirine
rahatça bağlanan Rodos ve Bodrum arasında birçok benzerlik bulunuyor, Sayın
Başkonsolosumuzun belirttiği gibi iki yer
arasında turistik ve ticari faaliyetleri arttırmak için biz de Bodrum Ticaret Odası
olarak göreve hazırız.”.
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GENERALLERDEN
BAŞKAN KOCADON’A
ZİYARET
Emekli Tümgeneral Hasan Peker
Günal, Emekli Tuğgeneral Canay
Koru, Emekli Albay Necdet Topal ve
Erdoğan Engin 2 Temmuz Pazartesi
günü Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u makamında ziyaret etti.
Başkan Kocadon’a nezaket ziyaretinde
bulunan konuklar yeni hizmet binasını
gezerek geçekleşen çalışmalar hakkında
da bilgi aldı.
Yönetim Kurulu Başkanı ziyaretlerinden
ötürü konuklarına teşekkür ederek kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

DTO BODRUM ŞUBESİ
ESKİ BODTO BİNASINDA HİZMET VERECEK

BODTO TUI YETKİLİLERİNİ AĞIRLADI
Dünya Seyahat pazarının en büyük isimlerinden TUI’nin üst düzey yetkilileri 23 Temmuz Pazartesi günü Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan
Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Başkan Yardımcısı Mehmet Ayaz ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Eyinç’i ziyaret etti.
TUI Doğu Akdeniz Ülkeleri Direktörü
Michael Mavropoulos, Türkiye Genel
Müdürü Alper Menemencioğlu, Türkiye
Servis Ekibi Müdürü Jonathan Biddle, Ege
Bölge Müdürü Ahmet Varımlı, Bodrum
Şube Müdürü Arif Ceylan Satı gelen isimler arasında yer alırken turizm heyetinin
Bodrum hakkındaki olumlu yaklaşımları
dikkat çekti.
TUI yetkililerine Bodrum’un turizm beklentilerinden bahsederek taleplerini ileten
BODTO heyeti uçak seferlerinin arttırılması gerektiğine dikkat çekerken, turizm
şirketinin kapasite artışına gidip gitmeyeceği gündeme alındı. TUI’nin Bodrum
için en önemli tur operatörlerinden biri
olduğunu vurgulayan BODTO Başkanı
Mahmut Kocadon, “TUI’nin Bodrum
limanlarına getirdiği gemi operasyonlarından çok memnunuz ve bunun artmasını diliyoruz. Bugün Odamızda şirketin
Doğu Akdeniz Ülkeleri Direktörünü ve
beraberindeki yönetim kadrosunu ağırlayarak kendilerine yeni projelerimizden
bahsettik.” şeklinde konuştu.
Aynı zamanda BODTO Meclis Üyeliği
yapmakta olan TUI Bodrum Şube Müdürü Arif Ceylan Satı ise turizmde tekrar artışa geçileceğinin müjdesini vererek şunları belirtti: “Bodrum Türkiye için farklı
bir marka ve bu markaya istinaden de
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yeni turizm ürünleri oluşturularak pazarlanmalı. Bodrum’un turizm yapısı oldukça çeşitli, bu nedenle kitle turizmi dışında
farklı politikayla Bodrum’u tanıtmak için
Bodrum Ticaret Odamız, Bodrum Belediyemiz ve diğer tur operatörleriyle işbirliği
kurmalıyız.”.

Bodrum Ticaret Odası 18 Eylül 2017’de
yeni binasında hizmet vermeye başlamasının ardından 24 Eylül 2017 tarihinde açılışını yaparak yeni adresine taşınmıştı.
Eski hizmet binasını kiralamak için IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi
talepte bulundu. Bu kapsamda görüşmelerini sürdüren Bodrum Ticaret Odası ve
Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi arasında 13 Temmuz Cuma günü kira söz-

leşmesi imzalandı. Görüşmede BODTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon ile DTO Bodrum Şubesi Meclis
Başkanı Ethem Özyurt, Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Dinç ve Yönetim Kurulu
Üyesi Doğan Güneri yer aldı.
BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “Aynı camiada yer aldığımız kardeş
kuruluşumuza binamızı kiralamış bulunuyoruz. Deniz Ticaret Odası Bodrum
Şubesi’nin Yokuşbaşı’nda yer alan eski
binamızda verimli çalışmalara imza ata-

cağına inanıyoruz.” Diyerek Deniz Ticaret
Odası Bodrum Şubesine başarılar diledi.
Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç ise,
BODTO binasında hizmet verecekleri
için gururlu olduklarını belirterek şunları kaydetti: “Mevcut binamızda üyelerimize verimli hizmet veremiyoruz ayrıca
otopark sorunumuz var. Bir an önce yeni
binamıza geçebilmek için hazırlıklarımız
devam ediyor. Yeni binamızın tüm üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”
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Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak, Muğla Vergi Dairesi Başkan
Vekili Ömer Kabahor, Grup Müdürleri Cenk Canal, Davut Karagöz, Bodrum
Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı Sevilay Karakaya ve beraberindeki heyet BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan ile Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon’u 19 Temmuz Perşembe günü makamında ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Akkaya, Mehmet Ayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Eyinç, Alper Özşeker, Erdem
Ağan ve Mustafa Güneri’nin de hazır bulunduğu toplantıda Bodrum Yarımadası’nın ticari hayatı ve vergi affı gündeme alındı.
BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Ticaret Odası Üyelerinin yapılandırma konusuna gereken özeni gösterdiklerini belirterek, “Yapılandırma yasası çıktıktan hemen sonra gerekli bilgilendirmeyi web sayfamızdan hemen yayınladık. TOBB tarafından
projelendirilen online ödeme işlemleri ile üyelerimiz artık daha kolay ve hızlı ödeme yapabiliyor. Biz de akredite bir Oda olarak bu
sisteme çok çabuk geçiş sağladık.” dedi.
Meclis Başkanı İlhan Ersan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak’a üyelerimize verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim ederken Çolak da BODTO Yönetimine teşekkürlerini sundu.

Yapılandırma Yasası Neler
Getiriyor?

1.Kamuya

olan borçların 18 taksitle
ödenmesine imkan veriyor. Son başvuru
31.07.2018. İlk ödeme Eylül ayı içinde.

2.Vergi ihtilaflarının ve vergi incelemele-

rinde tespit edilen vergilerin dava yoluna
gidilmeksizin ödenmesini sulh yoluyla
sağlıyor. Son başvuru 31.07.2018. İlk ödeme Eylül ayı içinde

3.Geçmiş yıllara ilişkin vergi incelemesi

yapılmaması için 6 taksitle ödenecek şekilde matrah artırımı imkanı getiriyor.
Son başvuru 31.08.2018, ilk ödeme Eylül
ayı içinde.

4.Stokların, kasa ve ortaklardan alacak-

lara ilişkin işletme kayıtlarının düzeltilerek gerçek duruma uygun hale getirilmesi
olanağı mevcut. Son başvuru 31.08.2018.
Ödeme yine Ağustos ayı içerisinde. Kasa
fazlasını da düzeltmek bu yasayla mümkün!

5.Yurt içi ve yurt dışındaki bazı varlıkla-

rın milli ekonomiye kazandırılması olanağı mevcut. Bu varlıkların Temmuz ayı
içerisinde getirilmesi halinde vergi çıkmamaktadır. Yazan sürelerde ve şekilde
getirilmesi durumunda Yurt dışından getirilen varlıklar nedeniyle ya da yurt içindeki varlıkların defterlere kaydedilmesi
nedeniyle vergi incelemesi ve tarhiyatı
yapılmayacaktır.

Ödemenin Peşin Yapılması Halinde
Ne Olacak?

Eylül ayı içinde ödenirse Yİ-ÜFE tutarının %90’ından vazgeçilecek. Kasım ayı
içinde ödenirse %50’inden yine vazgeçilecek. Kapsama giren idari para cezalarında %25 indirim yapılacak. Sadece Yİ-ÜFE’den oluşan alacaktan %50 oranında
indirim yapılacak.
Vergilerde, vergi asıllarının tamamında
gecikme faizi ve gecikme zammı yerine
Yİ-ÜFE tutarı tahsil edilecektir.
İdari Para Cezalarında, Asılların tamamı
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Fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE tutarı tahsil
edilecektir.
Usulsüzlük ve Özel usulsüzlük cezaların-

da, %50’si ödenecek. %50’si silinecek.
Vergi ziyai cezalarında, vergi aslı ödenmek kaydıyla tamamı silinecek.
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SÖKE TİCARET ODASINDAN
KIYASLAMA ZİYARETİ

DİDİM TİCARET ODASINDAN
KIYASLAMA ZİYARETİ

Bodrum Ticaret Odamız Akreditasyon Belgelendirmeleri konusunda diğer Odalara rehberlik yapıyor. Birçok Oda talepte bulunarak Odamız ile kıyas çalışmaları yapmak istediklerini iletirken, Oda Yönetimi bu konuda bilgi paylaşımının
ve diğer Odaların gelişimine yararlı olmanın önemine dikkat çekiyor.

Bodrum Ticaret Odamız diğer Odalara bilgi ve deneyimini aktarmaya devam ediyor. Akreditasyonda çalışmalarına
2005 yılında başlayan BODTO, 9 Ağustos Perşembe günü de Didim Ticaret Odası’nı ağırladı.

Bu kapsamda 2017 yılında Marmaris
Ticaret Odası ve Aydın Ticaret Odası
ile Akreditasyon denetimleri öncesinde
kıyas çalışması yapılmıştı. Ayrıca Didim
Ticaret Odası Genel Sekreteri Murat
Güneş’e Birimlerin ve Süreçlerin işleyişi
hakkında bilgiler verilerek kıyaslama çalışması tamamlanmıştı.
17 Temmuz tarihinde ise Odamıza gelen Söke Ticaret Odası Genel Sekreteri
Kerem Tekçeer, Akreditasyon ve Kalite
Sorumlusu Sercan Güler Odamızı incelemek için Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u ziyaret etti.
Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder ve
Akreditasyon Sorumlusu Nermin Gönen Söke heyetiyle kıyaslama toplantısına başladı. Odamızdaki işleyişi ve
Akreditasyon kriterleri için yapılanları
paylaşıldı, yeni hizmet binasının özellikleri ve yapım aşamaları hakkında bilgiler
verildi. Odanın Entegre Yönetim Sistemi
Söke TO’nun çalışmaları ile karşılaştırıldı. Söke heyeti Odalarının gelecekteki
çalışmaları için faydalı notlar aldıklarını
belirterek Odamızdan ayrıldılar.

Didim TO Genel Sekreteri Murat Güneş
ve Basın-Halkla İlişkiler ve Akreditasyon
Sorumlusu Ali Kayabaşı BODTO’nun
Entegre Yönetim Sistemi (EYS) ve uygulama faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alırken Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat
Önder BODTO’nun Yapısı ve EYS konularında bir sunum gerçekleştirdi. Bu
sunuma Nermin Gönen ve Işın Barut da
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katılarak deneyimlerini aktardılar.
Odamız birimlerinde incelemeler yapan
Didim TSO yetkililerine Akreditasyon
Sorumlusu Nermin Gönen, Halkla İlişkiler ve İletişim Biriminden Işın Barut,
EYS Sorumlusu Saadet Kablı, Bilgi İşlem
Bölümünden Ece Olcay Caner bilgi verdi.
Didim TO heyeti Yönetim Sistemleri hakkında notlar aldılar ve bu ziyaretin önü-

müzdeki dönemde yapacakları çalışmalara ışık tutacağını söylediler.
Didim TO Heyeti’ne ayrıca BODTO’nun
Halkla İlişkiler ve İletişim Birimi Faaliyetleri konulu bir sunum yapılırken, birim
politikaları, süreçler, mavi dergi, fuarlar,
e-bülten, iş akışları, Hİİ Birimi KYS uyum
faaliyetleri anlatıldı. Odanın arşiv sistemleri, dosyalama, 2018-2023 Stratejik Planı,
aylık raporlar ve iletişim ağı hakkında da
bilgi aktarıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder, Bodrum Ticaret Odası’nın diğer kurum ve kuruluşlar
için bilgi ve deneyimlerini paylaşarak yol
gösterici olmasından gurur duyduklarını
belirterek şunların altını çizdi: “Bodrum
Ticaret Odamız gerek kalite belgelerinde yakaladığı başarı, gerekse üst yönetim
desteğiyle kazandığı ve verdiği hizmete
yakışır yeni binasıyla Yarımadanın en iyi
kurumlarındandır. Odamız edindiği deneyim ve standardize olmuş dokümantasyon sistemi ile diğer Odalara da veri kaynağı oluşturur hale gelmiştir. Öyle ki son
bir yıldır 5 Oda bu anlamda kurumumuzu
ziyaret ederek çalışmalarımızı incelemiş
notlar almıştır.”
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ŞUTSO BAŞKANI ODAMIZI
ZİYARET ETTİ

EREĞLİ TSO’yu
AĞIRLADIK

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ. Halil
Peltek 27 Temmuz Cuma günü Odamız
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u makamında ziyaret etti.
Başkan Kocadon’un yeni hizmet binasını gezdirdiği ŞUTSO Başkanı binayı çok
beğendiğini belirterek hizmet alanlarını
tek tek inceledi. Giriş bölümünde hizmet
veren birimleri, konferans, eğitim salonlarını, Meclis toplantı salonunu ve kütüphaneyi inceleyen Peltek “Bodrum’a yakışır
bir Oda olmuş.” yorumunda bulundu.
Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Serttaş ve
Meclis Üyesi Toros Demirdöven’in de yer
aldığı görüşmede, Oda faaliyetleri ve gelecek dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı ve iki
Oda arasında işbirliğine açık olunduğuna
işaret edildi.

Ereğli Konya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Özkoç, Başkan Yardımcısı Cengiz
Uysal, Yönetim Kurulu Üyeleri Evren
Nas ve Ömer Eğer 26 Temmuz Perşembe günü Odamız Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u makamında
ziyaret etti.
Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder’in de
katılımıyla yeni binanın yapım aşamaları
hakkında detaylı bilgi alınırken Odanın
yeni dönem faaliyetleri konuşuldu. Odamıza gelene kadar birkaç Odayı daha ziyaret ettiklerini belirten heyet binamızı çok
beğendiklerini ve kendileri için en uygun
projenin bu olduğunu söylediler. Genel
sekreterimiz Prof. Dr. Fuat Önder de Odayı çok beğenen heyete rehber oluşturması
adına Konya Ereğli TSO Başkanına bina
ile ilgili bir dosya takdim etti.
BODTO Başkanı Kocadon, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
“Yeni hizmet binamızın başka Odalar
tarafından da beğenilmesi gurur verici.
Hem görsel hem de kullanım açısında biz
yeni binamızda daha verimli çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Darısı Ereğli Konya
Ticaret ve Sanayi Odamızın da başına.”
dedi.
Ereğli Konya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özkoç ise şunları kaydetti: “Yeni bina projemiz için önce model
oluşturabilecek Odalarımızı geziyoruz,
bu anlamda da Bodrum Ticaret Odasını
başarılı bir yarışma projesi olduğu için
gezip görmek istedik. Şuana kadar bize en
uygun olabilecek çalışma bu bina. BODTO Yönetimine misafirperverlikleri için
teşekkür ederiz.”.

AKADEMİSYENLERDEN
ODAMIZA ZİYARET

Giriş bölümünde hizmet veren birimleri gezen, konferans, eğitim salonlarını,
kompakt arşiv sistemini, binanın yangın
ve elektrik sistemlerini ve kütüphaneyi
inceleyen Ereğli Konya TSO Yönetimi bu
konuda notlar aldı.

BODTO
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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Yat
Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Yrd.
Doç. Dr. Emre Ergül, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi
Enstitüsü Deniz Teknolojisi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökdeniz
Neşer ve İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Markus Wilsing
6 Temmuz Cuma günü Bodrum Ticaret
Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u makamında ziyaret etti.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi
Başkanı Orhan Dinç, BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ağan ve Meclis
Üyesi Toros Demirdöven’in de yer aldığı

görüşmede Bodrum’un kongre turizmine
uygunluğu gündeme alındı.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’da alternatif turizm için birçok girişimleri bulunduğuna dikkat çekerek yarımadanın bu konuda gelişmesinin
kaçınılmaz olacağını söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Emre Ergül Bodrum’da “3.
Uluslararası Küçük Teknelerin Tasarımı
ve Mühendisliği Konferansı” düzenlemek
istediklerini açıklayarak bu konuda Bodrum Belediye Başkanı ve BODTO Heyetinden görüş aldı.
BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise, “Yarımadaya katkı sunacak,
özgün değerlerimizi yaşatacak etkinliklere desteğe hazırız.” diyerek konuklarına
Odada sergilenen el yapımı ahşap tekne
maketlerini gösterdi. Bu maket örnekle-

rinin devamının Odanın girişimleriyle
kurulan Bodrum Deniz Müzesi’nde sergilendiğini belirten BODTO Başkanı el
yapımı teknelerin zor bir zanaat olduğuna dikkati çekerek bu konuda hem eskiyi
koruyup hem de modern ve yenilikçi gelişmelere açık olunması gerektiğine işaret
etti.
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ağan ise,
mevcutta bir Sempozyum projeleri olduğunu ve bu vesileyle sempozyumu Odaya gelen akademisyen heyetiyle birlikte
yapabilme olanaklarını da görüştükleri
açıklayarak, çalışmalarını gelecek günlerde daha kapsamlı hale getireceklerini belirtti.
Toplantı sonrasında Yeni Hizmet Binasını
gezen akademisyen heyeti Odanın mimari yapısını çok beğendiklerini açıkladılar.
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TÜRK-ALMAN TSO
YETKİLİLERİ
ODAMIZDAYDI
3 Ağustos Cuma günü Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK )Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eskiyapan ve
Genel Sekreteri Okan Özoğlu Odamız
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u ziyaret ettiler.
Ziyarette Meclis Başkanı İlhan Ersan’da
yer aldı. Türk-Alman TSO YK üyesi Mehmet Eskiyapan, Odanın TOBB tarafından
atanmış YK üyesi olduğunu söyleyerek
Odanın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Mesleki eğitim ve ileri eğitim, fuarcılık ve
çevre koruma alanının yanı sıra, turizmin
teşvikini de kapsayan çalışmalar yapıldığını söyledi.
Genel Sekreter Okan Özoğlu ; Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası’nın 1994
yılında ülkemizde kurulduğunu belirterek Oda’nın görevi, Almanya ve Türkiye
arasındaki ticari ve iktisadi ilişkileri geliş-

FENERBAHÇELİLER
DERNEĞİNDEN ZİYARET
Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve BODTO Meclis
Üyesi Gürkan Topan ile Dernek Genel
Sekreteri Mesut Durateymur 16 Temmuz Pazartesi günü BODTO Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon’u ziyaret etti.
Sporun Bodrum’a sağladığı faydaların konuşulduğu görüşmede Dernek Yönetimi
BODTO Başkanı Kocadon’u 19 Temmuz
(19.07) Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinliğine davet etti.
Mahmut Serdar Kocadon Bodrum’da sürdürülebilir turizm için sporun vazgeçilmez olduğuna dikkat çekerek bu konudaki dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

BANKACILARDAN
ZİYARET
Odamıza ziyaretler sürüyor. Alternatif Bank Şube Müdürü İbrahim Serhun
Kılınç ve Bireysel Bankacılık Portföy
Yöneticisi/Müşteri Temsilcisi Süreyya
Çingigiray 23 Temmuz Pazartesi günü
Odamız Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u makamında ziyaret etti.
Nezaket ziyaretinde bulunan alternatif
Bank Yöneticileri Başkan Kocadon’a çalışmalarından ve Bodrum’daki portföyden
bahsederek görüş alışverişinde bulundular.
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BODTO YÖNETİMİNDEN
BAŞSAVCIYA ZİYARET

tirmek ve Alman Ekonomisinin ülkemizdeki yararları yanı sıra, Türk ekonomisinin Almanyadaki yararlarını temsil etmek
olduğunu söyledi.

Karşılıklı yapılacak çalışmalar hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu. BODTO
yöneticileri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı
İlhan Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Başkan
Yardımcıları Mehmet Ayaz ile İbrahim
Akkaya, YK Üyeleri Deniz Eyinç, Fatih
Efe ve Erdem Ağan 25 Eylül Salı günü
görevine atanan Bodrum Cumhuriyet
Başsavcısı Şükrü Arslan’ı makamında
ziyaret etti
BODTO Heyeti Başsavcı’ya Odanın yeni
dönem çalışmalarından bahsederek yürüttükleri lobi faaliyetleri hakkında bilgi
aktardı. Başsavcı Şükrü Arslan ise göreve
gelişi için kendisini tebrik eden BODTO
Heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür
etti.

DÜĞÜN TURİZMİNİ
ÖNEMSİYORUZ
Crystal Concepts DMC Yönetici Ortağı
ve Türkiye Hindistan Turizm Konseyi
Genel Sekreteri Duygu Kuşkulu 3 Temmuz Salı günü Bodrum Ticaret Odası
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u ziyaret etti.
Düğün turizmine verdiği katkılardan
dolayı Kuşkulu’ya plaket takdim eden
BODTO Başkanı, Bodrum’un düğün turizminde tanınırlığını artırmak için yeni
projeleri olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Yarımadamız düğün turizminde
cazibesini giderek artırıyor. Bunda hem
taleplere cevap verebilecek otellerin hem
de burayı pazarlayan turizmcilerimizin
payı büyük. Bu anlamda da Mayıs ayında
Bodrum’da büyük bir Hint Düğününün

gerçekleşmesine
vesile
olan Duygu Kuşkulu’ya
plaket takdim ettik. Düğün turizmi neredeyse
tüm diğer sektörleri de
besliyor, bu nedenle bu turizm dalına sahip çıkmalı
ve bu konuda kendimizi
geliştirmeliyiz.”.
Duygu Kuşkulu da Başkan
Kocadon’a konuya gösterdiği önemden dolayı
teşekkür ederken, 2018
yılı içerisinde bir Hint düğünü daha yapacaklarının
sinyalini verdi.
Görüşme karşılıklı fikir
alış verişinin devam etmesi temennisiyle sonlandı.

HALK BANKASINDAN
ODAMIZA ZİYARET
Halk Bankası Bodrum Çarşı Şubesi Müdürü Funda Aras, Kobi Müşteri İlişkileri Yetkilisi Şermin Erdem ile birlikte 16
Temmuz Pazartesi günü BODTO Başkanı Mahmut Kocadon’u makamında
ziyaret etti.
Göreve yeni gelişi nedeniyle Başkan Kocadon’a nezaket ziyaretinde bulunan Funda Aras Odanın çalışmalarını da yakından takip ettiklerini belirtti.
BODTO Başkanı da Halk Bankası Yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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BODRUM’DA TANRIÇALAR GEÇİDİ

Festival Programı:
7 EYLÜL 2018 CUMA

Tanrıçalar Geçidi Festival ve Sergi Açılışı
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 17.30
Tanrıçalar Geçidi Festivali Açılış Kokteyli
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 18.00
Tanrıçalar Geçidi Festivali kapsamında
düzenlenecek olan Tanrıçalar Dansı
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 18.30
Tanrıçalar Geçidi Festivali kapsamında
düzenlenecek olan Müzayede
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 19.00
Tanrıçalar Geçidi Festivali kapsamında
düzenlenecek olan Adnan Saygun Anısına Piyanist Elif Önal’ın katılacağı Klasik
Müzik Konseri
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 19.30
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8 EYLÜL 2018 CUMARTESİ

1. Tanrıçalar Geçidi Festival Açılışı
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 17.30
1. Tanrıçalar Geçidi Festivali kapsamında
düzenlenecek olan Piyanist Elif Önal’ın
katılacağı Klasik Müzik Konseri
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 18.00
1. Tanrıçalar Geçidi Festivali kapsamında düzenlenecek olan Yapımcısı Mehmet
Uyarlıgil’in “Egenin Kayıp Uygarlığı Lelegler” adlı Belgesel Gösterimi
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 19.00
1. Tanrıçalar Geçidi Festivali kapsamında düzenlenecek olan Arkeolog Aykut
Özet’in katılımıyla “Bodrum’un Tanrıça
ve Tanrıları” adlı Konferans
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 19.45

9 EYLÜL 2018 PAZAR

1. Tanrıçalar Geçidi Festival Açılışı
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 17.30
1. Tanrıçalar Geçidi Festivali kapsamında
düzenlenecek olan Pınar Derin Gencer’in
katılımıyla “Between You And Me” adlı
Performansı
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 18.00
1. Tanrıçalar Geçidi Festivali kapsamında Piyanist Elif Önal ve Sporano Esen
Deveci’nin katılımıyla düzenlenecek olan
Klasik Müzik Konseri
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 19.00
1. Tanrıçalar Geçidi Festivali kapsamında
Prof.Dr.Namık Açıkgöz’ün katılımıyla
“Tanrıçalar Geçidinde Muğla Kır Sarnıçları “ adlı Konferans
Yer: Alazeytin Mevkii ARThill
Saat: 20.00
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Bodrum Leleg Yolu üzerinde bulunan
ArtHill 7 Eylül – 31 Ekim tarihleri arasında 1. “Tanrıçalar Geçidi” Festivaline
sahne oldu. Bütünsel sanatın önemli
temsilcilerinden Ender Güzey tarafından hazırlanan festival seçkin katılımcıları ile dikkat çekerken sanatseverlerin
yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Ender Güzey’in sahibi olduğu Ender Güzey müzesi ARThill de gerçekleşen festivalin ismine ilham kaynağı olan da müzenin
bulunduğu yerin önünden geçen Karya
/ Leleg yolunun antik çağda “Tanrıçalar
Geçidi“ / “Ana Tanrıçaya giden yol” olarak anılmış olması. 2018 yılında ilki düzenlenen festivalin ilerleyen yıllarda da
tekrar organize edilmesi planlanıyor. Bu
yeni festival sadece ziyaretçilerine değil
bulunduğu bölgeye de renklilik ve hareket
getirmesi ile dikkat çekti.
Alazeytin yerleşiminde 200 yıllık Büyük
Sarnıç’ın yanından başlayan ve ARThill’e
kadar uzanan yol boyunca Land Art eserleri ile renkli bir ortam sizleri karşılarken,
ARThill’e ulaştığınızda “Agora”da Alazeytin Kadınlarının; Alazeytin ürünleriyle
yörenin damak tatlarından el sanatlarına
kadar resim ve heykel duayenlerinin katılımı ve yorumları ile “Tanrıçalar Geçidi”

konulu sergi görüldü.
Alman ve Türk sanatçıların yanı sıra Alazeytin Kadınlarının da aktif katılımıyla 2
ay sürecek olan “Tanrıçalar Geçidi” Festivali’nin ilk konukları arasında; Resim ve
Heykel alanında sanatseverlerin ritmini
arttıran isimler mevcut. Merakla beklenen bu festivalde eserleri sergilenecek
sanatçılar arasında Max Ernst, Mac Zimmermann, Belle Bachem, Ender Güzey,
Adnan Turani, Erol Eti, Süleyman Saim
Tekçan, Ergin İnan, Erol Kınalı, Ali Atmaca, Gisela Berk, Maria Kılıçlıoğlu, Deniz
Alt, Ekin Balcıoğlu, Sevdiye Kadıoğlu,
Hüseyin Suna yer alıyor. Duvar Resmi alanında Sevtap Yılmaz, Land Art alanında
Bağdagül Demirtürk, Güliz Pilge, Nazan
Berk Edis, Türkan Aslan, Çağrı Kaplan
bulunuyor. Performans alanında festivalin konuğu Pınar Derin Gencer olurken
fotoğraf alanında Mehmet Uyargil ve Rıza
Erdeğirmenci eserleriyle festivale renk
kattı.
Festival kapsamında Seramikleri ile Emine Türk ve Handan Gaga Casser, Tanrıçaların Dansıyla Bilge Kural, Nil Derin
Aydoğdu, Zeynep Arslanoğlu, Ece Demirkıran, klasik konseriyle Elif Önal Piyanosuyla, Esen Demirci de sesiyle konuklara
benzersiz anlar yaşattı. Ender Güzey’in
‘’Tanrıçaların Dansı’’ için kendi sanatsal
motifleriyle tasarladığı kıyafetler de müzayede ile satışa sunuldu.
Oldukça farklı renkleri barındıran festivalde sanatın hemen her alanından birer
parça bulunuyor. “Ege’nin Kayıp Uygarlığı Lelegler’’ belgeseli Cüneyt Karaloğlu,
Nadi Güler ile müziği Mehmet Uyargil,
“Kanatlanmış Düşler” yazınıyla Wulf Schmid Noerr, “Gedankenflügel” Literatur
Abend yer aldı.
8 Eylül günü Arkeolog Aykut
Özel’in “Bodrum’un Tanrı ve
Tanrıçaları konferansı ile tarihe
bir yolculuk yapılırken, 9 Eylül
günü Prof. Dr. Namık Açıkgöz
“Tanrıçalar geçidinde Muğla kır
sarnıçları” ile ziyaretçileri bilinmeyenlerin öğrenileceği bir yolculuğa çıkarttı.
Koleksiyonerler için de oldukça
eşsiz olan bu sergide katılımcılar
beğenmiş olduğu eser ya da eserleri satın alarak koleksiyonlarını
zenginleştirebilirken, ilk kez bir
sanat eserine sahip olma şansını
da yakalayabiliyor.
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ÖĞRENCİ
GİRİŞİMCİLER
YETİŞTİRMEYE
DEVAM EDİYORUZ
Bodrum Ticaret Odası 2014 yılından itibaren Stratejik Plan çalışmalarında BODTO’nun girişimci yaratma amacı çerçevesinde yeni iş kuracaklara ve kadınlara yönelik
girişimcilik eğitimleri çalışmalarını çeşitlendiriyor.
“Kurumsal olarak kendisinin ve üyelerinin
girişimci olduğu, yeni girişimcileri özendiren
ve destekleyen bir Oda olmalıdır.” vizyonuyla
ve “yeni girişimcilerin yetişmesi, girişimcilerin iş geliştirmelerinin sağlanması, yerel yeni
yatırımların desteklenerek güçlü yeni işletmelerin açılmasının sağlamak” stratejik amacıyla
BODTO, “Öğrenci girişimciler nasıl yetiştirilir?”projesini uyguluyor.
Üniversitede okuyan öğrencileri hedef alan çalışmada, Odamızdan burs alan öğrenciler başta
olmak üzere, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
öğrencileri, Bodrum’lu olan üniversite öğrencilerine yönelik girişimcilik programlarıyla
mezuniyet sonrası yeni iş fikirlerinin desteklenerek, ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.
Bu çerçevede proje kapsamında Kalite Yönetim Sistemi Ve Akreditasyon Eğitim programı
21.07.2014 tarihinde BODTO’ da gerçekleştirildi.10 kişinin katıldığı akreditasyon bilgilendirme eğitimi tüm gün sürerken, Genel
sekreterimiz Prof. Dr. Fuat Önder tarafından
planlanan eğitim Odamız Akreditasyon Sorumlusu ve Mali ve İdari İşler Birim Yöneticisi Nermin Gönen’in önderliğinde ve Eğitim
Birimi personeli Saadet Kablı’nın katkılarıyla
tamamlanmıştı.
Katılımcılar verilen eğitimde, Ticaret Odaları
hakkında bilgi sahibi olurken, “ISO 9001:2008
KYS, Hizmette Kalite ve Kurumsallaşma” konularında gelecek iş hayatlarında faydalanabilecekleri temel bilgileri edinmişlerdir. BODTO
İçinde, çalıştıkları birimlerde uygulamalı olarak iş akışları ile çalışmaların nasıl sürdürüldüğünü gören katılımcılara eğitim sonunda
katılım sertifikası BODTO Meclis Başkanı İl-

han Ersan ve BODTO YK Başkanı Mahmut S.
Kocadon tarafından verilmişti.

İkinci grup çalışması; dört üniversite öğrencisi ile 11 Ağustos 2017 Cuma
günü Genel Sekreter Prof.Dr.Fuat Önder başkanlığında gerçekleştirildi.

Prof.Dr.Fuat Önder, girişimcilik eğitimlerinin
önemine değinirken, öğrencilerin girişimcilik
okuryazarı olup, analitik düşünme yeteneğinin
gelişmesiyle mezuniyet sonrası yeni iş fikirlerini toplumun ve piyasanın ihtiyaçlarına göre
analiz ederek geliştirildiğinde yerel ve güçlü
işletmelerin kurulabileceğinin bunun da ekonomideki katma değer yaratacağını belirterek
konunun önemine değindi.
Toplantı öncesi öğrencilere Ticaret Sicil ve
Oda Sicil Birimleri tarafından kendilerine Ticaret Odalarının işletmelere verdiği hizmetler
yanında nasıl şirket kurulması gerektiği yönünde bilgilendirme yapıldı, öğrencilerle bilgi
paylaşımında bulundu.

3.grup çalışması 9 Ağustos 2018 tarihinde
yapıldı. BODTO’da staj yapan öğrencilere
Odanın Entegre Yönetim Sistemi (EYS) ve
uygulama faaliyetleri hakkında detaylı bilgi
verilirken Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder
BODTO’nun Yapısı ve EYS konularında bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunuma Akreditasyon
Sorumlusu Nermin Gönen ve Halkla İlişkiler
Biriminden Işın Barut da katılarak deneyimlerini aktardılar. Stajyer öğrencilerin mezuniyet
sonrası iş kurma yada bir iş yerinde çalışmaları halinde karşılaşacakları yönetim sistemleri
kuralları ile bu sistemler içine entegre edilmiş
İş Sağlığı ve Güvenliği standardı ile çevre Yönetim sistemleri standardı gibi öğrenmeleri
gereken uluslararası standartlar hakkında bilgilendirme yapılarak mezuniyetleri sonrasına
hazırlanmaları için yönlendirmeler yapıldı.

BODTO BAŞKANI
KREDİ FAİZLERİNİN
YÜKSEKLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Yapı Kredi Bankası Bodrum Şube Müdürü Sevim Sezgün, Bodrum Karya Şube Müdürü İsmail Aksu, Turgutreis Şube Müdürü Tijen Burnukara, Yalıkavak Şube Müdürü Cem Birkan, Portföy Yönetmeni Seval Çimen Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u 12 Eylül Çarşamba günü makamında ziyaret etti.
Bodrum’un ticaret hayatının gündeme alındığı görüşmede Yapı kredi Bankası Yöneticileri Başkan Kocadon’a gerçekleşen yatırımlar ve işletme talepleri hakkında bilgi akta-

Gelecek dönemde de “Öğrenci girişimciler nasıl yetiştirilir?” projesine devam
edilecektir.

TİCARET SİCİL
GAZETESİNDE
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
1957 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi nüshalarına, dijital dönüşüm projesi çerçevesinde gazetenin
web sitesi üzerinden ulaşılabilecek.
36 · Bodrum Mavi · Ekim 2018

rırken, YK Başkanı Mahmut Serdar Kocadon kredi faizlerinin yüksekliği konusuna
değindi.
“Oda Üyelerimizden aldığımız geri bildirimlerden biri de kredi faizlerinin yüksekliği. Bu konuda ticari gelişmelerde rolü
büyük olan bankalarımızın bazı kolaylıklar sağlaması gerekiyor.” diyen BODTO
Başkanı Bodrum Banka Şubelerinin gerekli önlemleri alacaklarına inandıklarına
işaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) tarafından ilk nüshası 21.02.1957
tarihinde yayımlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, dijital ortama taşındı. 1957
yılından günümüze kadar geçen 61 yıllık
yayın hayatında 16 binin üzerinde sayıyla,
5 milyon sayfada 15,5 milyon ilan yayınlayan gazetenin arşivine web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Bugüne kadar 2003 yılı sonrasına ait gazete ve ilanları dijital ortamda ulaşılabilen
Ticaret Sicil Gazetesinin, ilk basımından
itibaren tüm nüshaları www.ticaretsicil.
gov.tr adresinden 1 Ağustos Çarşamba
günü itibariyle erişime açıldı. Web sitesine
üye olanlar sorgulamak istedikleri gazetelere www.ticaretsicil.gov.tr web sayfasından ulaşabilecekler.
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ÜYELERİMİZE
YÖNELİK EĞİTİM
DESTEKLERİ
Odamız üye faydası sağlamak amaçlı kuruluşlarla protokol imzalamakta ve üye indirimi sağlanmasına aracı olmaktadır.
İzmir Ekonomi Üniversitesi ve KTO Karatay Üniversitesi’nde %15 İndirim Hakkı
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.
Bodrum Ticaret Odası ayrıca, 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
%15 oranında destek bursu ve 8 eşit taksitte ödeme imkanı sağlayacaktır.
İlk ve Orta Öğretimde de Burs İmkanı
Üniversite özel indirimleri dışında Ege
Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ve Bilfen
Şirketler Grubu iştirakı ile Egebil Okulları Ve Bodrum Amerikan Kültür Koleji
BODTO üyelerinin ve birinci derece yakınlarının (Türkiye kapsamında) eğitim

ücretlerinde yıllık %20 indirim hakkı sağlarken, Özel Bodrum Küçük Şeyler Anaokulu ise 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 uygulamaktadır.

KOSGEB’TEN
ÖNEMLİ DUYURU
KOSGEB Destek Programları kapsamında 2018 yılı sonuna kadar vadesi dolacak olan geri ödemeli destek tahsilatlarının
talepte bulunan KOBİ’ler için, herhangi bir yasal faiz alınmaksızın 31 Ocak 2019 tarihi bitimine kadar ödenmek üzere
ertelenmesi kararı alınmıştır.

ÇATI ÜSTÜ KURULUMLAR PROJE
TOPLANTISINA KATILDIK
Bodrum Belediyesi ve Günder tarafından projelendirilerek Avrupa Birliği Hibe Fonu’ndan destek almaya hak kazanan “Sahil
Kentlerinde Çatı Üstü Kurulumlar Projesi” bilgilendirme semineri son toplantısını, 28 Haziran Perşembe günü, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Bodrum Ticaret Odası olarak katılım gösterdiğimiz toplantıda üyelerimizi
bilgilendirmek ve yenilenebilir enerjiye teşvik etmek amacıyla proje hakkında bilgi aldık.
Seminere; Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, GÜNDER Proje
Koordinatörü Gamze Esener, Solpeg Türkiye Güneş Enerji Sistemleri Koordinatörü C. Can Tutaşı, Bodrum Belediyesi
Meclis Üyesi Mehmet Melengeç, Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinatörü
Mehmet Kocair ile birlikte STK temsilcileri, belediye personelleri ve vatandaşlar
katıldı.
Seminerin açılışını yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, yenilebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat
çekerek; “ Bodrum Belediyesi ve GÜNDER ortaklığı ile Kasım 2016 tarihinde
Sahil kentlerinde Çatı Üstü Kurulumlar
Projesi ile Avrupa Birliği hibe programına

başvuru yaptık. Değerlendirme süreci sonunda söz konusu projemiz 50.000 Avro
hibe almaya hak kazandı. Bu projeyle
çevreci toplum bilincinin artırılmasına,
ilçemizde güneş enerjisinin yaygın kullanımına yönelik katkılar sağladık. Projemiz kapsamında, örnek uygulama olarak
Bodrum Yalıkavak Fen İşleri Müdürlüğü
binasına 3kWh kapasiteli çatı sistem uygulaması yapıldı. Bu uygulamaların hizmet binalarımızda kullanımının artması
hedefimizdir. Bu doğrultuda, ilgili proje
haricinde özkaynağımız ile finanse edeceğimiz Ortakent İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çatısı ve Bitez Pazar Yeri çatısı güneş
enerji sistemleri kurulumları projelendirilmiş olup, çok yakında onlarında uygulamalarını yapacağız. Burada ürettiğimiz

enerjiyi de kendi tesislerimizde kullanacağız. Bodrum Belediyesi olarak yenilenebilir enerji kaynağının kullanımının yaygınlaştırılmasına tam destek veriyoruz.”
şeklinde konuştu.
Faruk Telemcioğlu’nun “Türkiye ve Dünyada Güneş Enerjisinin Kullanımı ve Yasal Düzenlemeler ve C. Can Tutaşı “Güneş
Enerji Sistemlerinin Kurulumu, Bakımı
ve Verimliliği” konusundaki sunumlarından sonra, seminer katılımcıların soruları
ile devam etti.
Seminer sonrası, Yalıkavak Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü hizmet binasının çatı katına
takılan 12 adet güneş paneli tarafından
üretilen elektrik düzenlenen tören ile kullanıma alındı.

Bu kapsamda erteleme talebini yazılı olarak bildiren KOBİ’ler için;
-1 Eylül – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ödenmesi gereken geri ödemeli borçları için erteleme uygulanacaktır.
-Teminat/Kefalet Mektubunun süresinin asgari 28 Şubat 2019 tarihli olması gerekmektedir.
-Ertelenen borçların tamamının en geç 31 Ocak 2019 tarihinde ödenmesi gerekmektedir.
-Ertelenen borçlar nedeniyle KOBİ’lerden herhangi bir yasal faiz tahsil edilmeyecektir.
Kredi faiz desteği kapsamında kullanılan kredilerde asıl alacaklı ilgili banka olduğu için bu karar kredi faiz desteği geri
ödeme taksitlerini kapsamamaktadır.
İlgili işletmelerin bilgilendirilmesini teminen üye ve/veya hedef kitlenize duyurulması hususunda gereği;
Bilgilerinize sunulur.
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Üye Başarı
rileme bu yıldan itibaren yeniden bir
yükseliş trendine girmiş durumda. Ben
bundan sonraki yıllarda Bodrum turizminin yeniden eski günlerine hatta daha
güzel günlere döneceği inancındayım.
Bodrumda ticari yaşam içinde rekabet
çok fazla bunun için tüm kurumları ortaklaşa kalite ve hijyen denetimleri konusunda birlikte çalışması ve işini iyi yapan
firmaların tüketici ile buluşmasının sağlanması gerekmekte, yani hep birlikte kalite çıtasının daha da iyi seviyeye çıkması
için çalışmamız. Bu sayede hem sektörümüzü daha fazla kazanç sağlayacak, hem
de Bodrum, turizm dünyası içerisindeki
yerini daha da yukarılara taşıyacaktır.

ALTAN ATİLLA
La Sosta Bodrum Markasıyla
Fark Yaratan Girişimci

Bir Bodrum markası olan La sosta, enfes lezzetlerle damağınızda uzun süre
kalıyor ve Bodrum’un limonlarından,
mandalinalarından, Gümüşlük çileğinden esintiler taşıyor. 6 Nolu Meslek
Komitesi Başkanımız Altan Atilla’nın
girişimleriyle Yarımadanın çapını aşan
bir dağıtım kapasitesine sahip La Sosta
Bodrum dondurmalarının hikayesini
sizler için derledik.

Hedefimiz yavaş yavaş kalite çıtamızı düşürmeden ve yükselterek büyümek ve kalıcı bir Bodrum markası
olmak.

“Bodrum gibi kaliteli bir yerde
kaliteli ürün üretmek lazım!”

Bu tesise bakacak olursak, üretim
kapasiteniz nedir? Hangi şehirlere
dondurma gönderiyorsunuz?

La-sosta’dan bahseder misiniz, nasıl
oluşturdunuz markanızı?

Ben 1984 yılından beri sektörün içindeyim. Aile dostumuz Seza Hanım ve İtalyan eşi Marizio bey beni dondurma işine
girmeye ikna etmek için çok çaba sarf ettiler, onların sayesinde 2008 yılı sonunda
La sosta markasıyla sektöre ilk adımı attım. İtalya’nın en iyi hocalarından eğitimler aldım, 3 ay onlarla birlikte dondurma yaptım. Beni en çok mutlu eden şey,
Hocam Silvio Pola ile birlikte ürettiğimiz
dondurmaların lezzeti ve müşterilerimizin olumlu eleştirileri olmuştu ve bu sayede işe daha çok yönelmeye ve işi sevmeye

başladım. Ben matematiğe meraklı bir insanım, rakamlarla aram hep iyi olmuştur,
bu işin de bir kimyası, oran orantıları var
ve bununla uğraşmaktan büyük keyif alıyorum.

Devamlı yeni şeyler deneyip ürünlerinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz.

Her yıl İtalya’ya gider araştırmalar yaparım, özellikle Sicilya ve Toskana’daki dondurmaları diğer bölgelerdekinden daha
lezzetli buluyorum ve imalat tarzımı bu
yönde geliştiriyorum.
Yeni reçeteler hazırlıyorum şu anda yapamayacağımız dondurma çeşidi yok, bir
çok yeni aroma deniyoruz. Ayrıca her şeyden sorbe yapabiliyoruz, rokalı, cacıklı,
vasabili sorbeler bile yaptım. Farklı ürünleri olanlar getirsinler sorbelerini deneyelim.

La sosta ne demek peki?

La sosta ilk olarak Bodrum limanı karşısında marinada açıldı. Marka ismini
ben oluşturdum ve tüm isim hakları bize
ait. İtalyancada La Sosta “Tatlı Mola” demek… İlk yerimiz marinada açıldığı için
çıkış noktamız yürüyüş yapan, gezen insanların bir tatlı mola vererek dondurmalarımızdan tatması isteği oldu açıkçası.
Dondurma yemek hepimiz için bir tatlı
moladır değil mi?
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Üretim kapasitenizi genişleterek
yeni imalathanenize geçtiniz bu süreç nasıl oldu?

2017 yılından beri Konacık’ta gerçekleştirdiğimiz yatırımla yeni imalathanemizi
ve yönetim binamızı faaliyete geçirdik,
kaliteye, hijyene ve yeniliklere son yıllarda çok ciddi yatırımlar yaptık. Daha geniş
bir alana geçerek imkanlarımızı da genişletmiş olduk. Bu pazardaki potansiyeli
görerekte ve gelen talepler doğrultusunda
üretimimizi arttırdık.

“Başarının yolu kaliteye yatırım
yapmaktan, çalışmaktan ve sürdürülebilir bir yapıyı yerleştirmekten
geçiyor.”
Bodrum gibi bir yerde ticaret yapmak, piyasada tutunmak zor mu?

Bodrum’da ticari yaşam hem büyük fırsatlar hem de büyük handikaplar içermekte, başarının yolu ise kaliteye yatırım yapmaktan, çalışmaktan ve
sürdürülebilir bir yapıyı
yerleştirmekten geçiyor. Son yıllarda
Bodrum’un dışındaki sebeplerden
de olsa da
tu r i z m deki ge-

Yeni üretim tesisimizde, yaptığımız yatırımlarla günde 3000 litrelik imalat kapasitesine ulaşmış durumdayız, gelecekte bu
kapasiteyi aşacak alt yapımızı da kurduk.
Şu an dondurmalarımızı Bodrumun dışında Marmaris ve İzmir’e de gönderiyoruz. Katıldığımız fuarlarda çok olumlu
geri dönüşler aldık, Başta İstanbul olmak
üzere birçok yerden talep alıyoruz ama
hedefimiz yavaş yavaş sürdürülebilir bir
şekilde kalite çıtamızı düşürmeden ve
yükselterek büyümek ve kalıcı bir Bodrum
markası olmak. Birçok kurumsal müşterimize on yılı aşkın süredir ürünlerimizi
ulaştırmaktayız, sadece Bodrum’daki otellere değil, Marmaris gibi yakın çevredeki
elit otellere de ürünlerimizi ulaştırıyoruz.

üretilen meyvelerle de dondurma denemelerimiz sürüyor; örneğin Bodrum limonu, Bodrum mandalinası, Gümüşlük
çileği ile ürettiğimiz dondurmalar büyük
beğeni toplamış durumda. Hatta Bodrum
mandalina dondurmamız yok satıyor diyebiliriz. Ayrıca sağlık değerlerini de gözetmeye çalışıyoruz; ürünlerimizin kalori
değerlerini analiz edip ona göre üretim
yapıyoruz. Özellikle meyve sorbelerimiz
Bodrum’un en kaliteli otel ve mekanları
tarafından tercih ediliyor.

Başarınızın sırrı nedir dersek?

Bir işi başarmanın yolu o işi gerçekten
sevmekten geçiyor, işimizde başarısız isek
bakış açımızı değiştirelim, kararlılık ve
cesaret başarıyı mutlaka getirecektir. Malzemeden ve kaliteden ödün vermemek ve
kaliteyi her zaman kazancın önünde tutmakta önemli. Güvenilir bir marka olmak
istiyorsanız verdiğiniz sözleri mutlaka tutun, biz bir ürünü şu saatte bırakacağımızı
söylüyorsak buna mutlaka uymaya çalışıyoruz.

Bodrum Ticaret Odası’nın 6 nolu
Meslek Komitesi Başkanı olarak neler söylemek istersiniz peki?

Öncelikle göreve geldiğimiz den bugüne
toplantılarımızın tamamını yüksek katılımla yapmaya çalıştık. Komite toplantılarını, hem komitemizin rutin işlerini
yapmak için hem de Bodrum’un geleceğine yönelik olarak komitemizi ilgilendiren
çalışmalara ve projelere katkı sağlamak
için verimli kılmaya çaba sarf ettik. Özellikle üyelerimizi yakından ilgilendiren ecrimisil ve işgaliye konularıyla ilgili kamu

kurumları ile temaslarımız ve ortak çalışmalarımız oldu. Ayrıca bu yaz özellikle
gündemi işgal eden, işletmelerin uyguladıkları fiyatlara ilişkin konularda çalışma yapıldı ve bu konularla ilgili olarak
işletmelerimizin özellikle fiyat tarifelerini
görünür yerde asılması için belediye ile
işbirliğine gidilerek fiyat tarifesi tasdikleri yapılarak tüketicilerin fiyat bilgisine
ulaşmaları kolaylaştırıldı. İşletmelerimiz
için çok önemli olan hijyen eğitimleri
çok geniş kesimlere verilerek, üyelerimizin kurumsal ve hizmet kalitesine katkı
sağladık. Bu dönemde sektörümüzün bir
fotoğrafını ortaya koyacak olan altı nolu
meslek komite sektör analizleri raporunu
yeniden güncelleyerek, sektörün sorunlarını, fırsatları ve tehditleri ortaya koyarak
çözümler üretme yolunda çabalarımız
olacak. Yine komite olarak gastronomi fuarlarıyla sektörümüzü tanıtmaya yönelik
olarak çalışmalarımız oldu ve bu devam
edecek. Teşekkür ediyorum.

Sizi diğer dondurma markalarından
ayıran üye başarı yönünüz nedir?

Dondurmamızı üretirken kalite ve hijyenden hiç bir şekilde taviz vermiyoruz ve en
taze ve kaliteli malzemeleri kullanıyoruz.
Makinelerimizi İtalya’dan özel olarak getirttik. Dondurmalarımızda hiç bir şekilde kimyasal katkı malzemesi kullanmayıp
tamamen doğal ürünler kullanarak imalat
yapıyoruz. Çabuk eriyen dondurma kimyasal içermez bu nedenle dondurmanın kalitesini buradan
anlayabiliriz. Bizim
ürünlerimizi rahatlıkla
bebeklere bile
yedireb i l i r l e r.
B o d r um’d a
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BODRUM TANITMA VAKFI

2018-2019 FUARLAR DÖNEMİNDE -KATILIM BAŞVURUSU YAPILAN- FUARLAR LİSTESİ

EYLÜL

ÜLKE
1-FRANSA

FUAR İSMİ
PARİS IFTM TOP RESA TURİZM FUARI

FUAR TARİHİ
25-28 EYLÜL 2018

ÜLKE
2-İTALYA

FUAR İSMİ
RİMİNİ TTG INCONTRI

FUAR TARİHİ
10-12 EKİM 2018

ÜLKE
3--İNGİLTERE
4-POLONYA

FUAR İSMİ
LONDRA WORLD TRAVEL MARKET WTM
VARŞOVA TT 2018 TURİZM FUARI

FUAR TARİHİ
05-07 KASIM 2018
22-24 KASIM 2018

ÜLKE
5-TÜRKİYE

FUAR İSMİ
İZMİR TRAVEL TURKEY

FUAR TARİHİ
06-08 ARALIK 2018

ÜLKE
6-HOLLANDA
7-HİNDİSTAN
8-İRAN

FUAR İSMİ
UTRECHT VAKANTİEBEURS TURİZM FUARI
MUMBAİ ONEWORLD TRAVEL MARKET OTM
TAHRAN OTELCİLİK VE YAN EKİPMANLARI SEYAHAT VE
TURİZM FUARI
DUBLİN HOLİDAY WORLD SHOW
VİLNİUS ADVENTUR ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT
FUARI
LONDRA-DESTINATION
ZÜRİH FESPO FERİENMESSE
İSTANBUL EMITT 2019

9-İRLANDA
10-LİTVANYA
11-İNGİLTERE
12-İSVİÇRE
13-TÜRKİYE
ÜLKE
14-BELÇİKA
15-ALMANYA
16-İSRAİL

EKİM

KASIM

ARALIK
OCAK

ŞUBAT

FUAR TARİHİ
09-13 OCAK 2019
23-25 OCAK 2019
OCAK 2019
25-27 OCAK 2019
25-27 OCAK 2019
31 OCAK-03 ŞUBAT 2019
31 OCAK-03 ŞUBAT 2019
31 OCAK-03 ŞUBAT 2019

18-ÇEKYA
19-ROMANYA
20-SIRBİSTAN
21-DANİMARKA

FUAR İSMİ
BRÜKSEL TURİZM FUARI
HAMBURG REISEN
TEL AVİV IMTM 25.INTERNATIONAL MEDITERRANEAN
TOURISM MARKET
SOFYA INTERNATIONAL TOURIST EXHIBITION HOLIDAY &SPA
EXPO
PRAG HOLİDAY WORLD 2019
BÜKREŞ TTR ROMANYA ULUSLARARASI TURİZM FUARI
BELGRAD ULUSLARARASI TURİZM FUARI(SAJAM TURIZMA)
HERNING FERIE FOR ALLE TURİZM FUARI

21-24 ŞUBAT 2019
21-24 ŞUBAT 2019
21-24 ŞUBAT 2019
22-24 ŞUBAT 2019

ÜLKE
22-ALMANYA
23-RUSYA
24-UKRAYNA

FUAR İSMİ
BERLİN ITB TURİZM BORSASI
MOSKOVA MITT TURİZM FUARI
KİEV UITT ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI

FUAR TARİHİ
06-10 MART 2019
12-14 MART 2019
27-29 MART 2019

ÜLKE
25-ÇİN
26-ÇİN
27-BELARUS
28-B.A.E.

FUAR İSMİ
PEKİN COTTM CHINA OUTBOUND TRAVEL&TOURISM MARKET
ŞANGAY WTF DÜNYA SEYAHAT FUARI
MINSK/LEISURE MINSK TURİZM FUARI
DUBAİ ARABIAN TRAVEL MARKET ATM

29-ALMANYA

FRANKFURT IMEX TURİZM FUARI

17-BULGARİSTAN

MART

NİSAN
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MAYIS

FUAR TARİHİ
07-10 ŞUBAT 2019
06-10 ŞUBAT 2019
12-13 ŞUBAT 2019
14-16 ŞUBAT 2019

FUAR TARİHİ
15-17 NİSAN 2019
18-21 NİSAN 2019
NİSAN 2019
28 NİSAN-01 MAYIS 2019
21-23 MAYIS 2019
BodrumBodrum
Mavi •Mavi
Temmuz
- Ağustos
· Ekim
2018 · •4313

Haberler

BODTO

alanlara ve türlere yönelik tavsiyelerde
bulunmak hedefleriyle iş dünyasını ve kamuyu bir araya getiren bir mekanizmanın
kurulması sektörün rekabet gücünü artıracak adılar olacaktır…”

“İNSAN 4.0’I YETİŞTİRMELİYİZ”

TURİZM 4.0 ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİ
Türk turizm sektöründe dönüşümün ele
alındığı Turizm 4.0 Zirvesi, TÜRKONFED ve GESİFED desteği, BESİAD ev
sahipliğinde, 8 Eylül Cumartesi günü
Bodrum’da gerçekleştirildi.
8 Eylül 2018 / Türk Girişim ve İş Dünyası
Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesi
Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) çatısı altında yer alan
Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları
Derneği (BESİAD) ev sahipliğinde Bodrum’da Türk Turizminde Dönüşüm 4.0
Zirvesi düzenlendi.
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Turan, GESİFED Yönetim Kurulu
Başkanı Aysun Nalbant, BESİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Emre Köroğlu, Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı
Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkan
Yardımcısı Dursun Göktepe’nin katıldığı
zirvede, özel sektör, akademi ve iş dünyasından temsilciler de yer aldı. Zirvede ayrıca Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği
(TTYD) ve Türkiye Otelciler Federasyonu
(TÜROFED) gibi sektörün en önemli sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile
Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.
Turizm 4.0 Zirvesi’nin açılışını yapan
Muğla Valisi Esengül Civelek, Türkiye’nin
turizm bölgesi dendiğinde akla ilk gelen
ilinin yöneticisi olarak, turizmin sorunlarına ve gelişmesine katkıda bulunmak
için düzenlenen etkinliğin turizmcilere
farklı bir bakış getireceğine inandığını
belirtti. Civelek, Türk turizmine kendi il
sınırları içerisinde bulunan iki uluslararası havaalanı ve 10 yanaşma limanıyla
büyük bir katkı sağladıklarını belirterek,
özellikle yenilikleri ve teknolojik değişimleri yakından takip etmenin de önemine
değindi.
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Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da
yaptığı konuşmasında, Bodrum’un turizm
alanında bir marka olduğunu, marka olmanın turizm de öne çıkmak için önemine değindi. Özellikle Bodrum’un altyapı
eksiklikleri olduğunu da belirten Yılmaz,
en kısa sürede bu eksiklerin de giderileceğine inandığını sözlerine ekledi.
Yaptığı açılış konuşmasında, 4.0 Dünyası’nın, sadece sanayide değil, tüm sektörlerde iş yapma biçimlerini değiştirdiğine
dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan Turan, dijital dönüşüm sürecinin, vakit kaybetmeden bacasız sanayi turizmde de başlatılması gerektiğini kaydetti. Turan, gıda başta olmak
üzere 50’den fazla sektörde çarpan etkisi
yaratan turizmde bir paradigma değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şöyle

konuştu: “Katma değeri yüksek, nitelikli
ve kaliteli bir turizm sektörü yaratmak;
kurumsallaşan, markalaşan, sürdürülebilir bir Turizm 4.0 devrimini başlatmak ve
yeni bir hikâye yazmak gerekiyor. Dünyada turist sayısı bakımından 6’ıncı durumda olan ülkemizin, turizm gelirlerinde 5
sıra gerileyerek 17. sırada yer almayı hak
etmediği inancındayız. Türkiye’yi 2018 yılının ilk 7 ayında 21 milyon turist ziyaret
etmiş. Bu yaşadığımız tüm sıkıntılar göz
önüne alındığında çok önemli bir rakam.
Ancak kişi başına elde edilen gelirimiz,
yılın ilk çeyreğinde 726 dolardan 636 dolara gerilemiş. Yılın sonuna doğru döviz
kurlarında yaşanan dalgalanmalar ile 500
dolara düşeceği öngörülüyor. Benzer bir
dönemde rakiplerimiz İspanya ve İtalya
gibi ülkelerde ise 1200 doları geçen kişi

başına gelir söz konusu. Dünyanın en kaliteli turizm altyapısı ve destinasyonlarından birine sahip olan Bodrum’da benzer
sorunları yaşıyor. Turist sayısı bir önceki
yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artmasına rağmen istenen kişi başına gelir seviyesine ulaşamıyoruz…”
Turizmde küresel rekabet için algının
iyileştirilmesi ve sektörün rekabet gücünün artırılması gerektiğine vurgu yapan
Turan, şu önerilerde bulundu: “Türkiye
algısının yurt dışında hedef ülkelerdeki
kamuoyu davranışları da düşünülerek
iletişim ve lobi çalışmalarının, uluslararası ajanslarla işbirliği içinde gerçekleştirilmesi; Türkiye’nin marka elçiliğinin kamuoyuna örnek niteliği haiz sporcular,
sinema oyuncuları tarafından yapılması;
Avrupa ülkelerinde ön plana çıkmakta
olan ileri yaş turizminde Türkiye’nin bir

destinasyon olarak tanımlanması için gerekli yasal, idari, mali ve kurumsal düzenlemelerin yapılması; Turizm Sektörü Ana
Planının, sektörün tüm unsurlarını destek
mekanizmalarını ve uygulama araçlarını kapsayacak şekilde kamu-özel sektör
işbirliğinde reform programının parçası
olarak revize edilmesi; tüm yörelerde otellerin Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde
kış aylarında sertifika veren kurumlar haline getirilmesi, eğitime verilen desteklerden faydalanılması; sağlık, kongre ve fuar,
spor, kültür ve inanç, kruvaziyer, gastronomi ve eko-turizm gibi çeşitlendirilmiş
turizm türlerinin ortaya konması ve özel
programlarla desteklenmesi; sektördeki
ilgili kurumlar arasındaki iletişimi ve koordinasyonu etkili bir şekilde sağlamak
üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı başkanlığında bir koordinasyon mekanizması
kurulması; turizm potansiyeli olan yeni

Türkiye açısından Turizm 4.0 yaklaşımı,
rekabet gücü, sürdürülebilirlik, katma
değeri yüksek ürün ve hizmet üretmek
anlamına geliyor” diyen BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Köroğlu ise,
“Turizm 4.0’a geçeceksek, İnsan 4.0’ı yetiştirmeliyiz. Dijital dönüşüm ile birlikte
etrafımızda her şey; dahili iş süreçlerimizden tutun müşteri beklentilerine kadar,
çok hızlı şekilde değişiyor. Bu değişimi
kucaklayabilecek, bizzat bir parçası olarak
yönetebilecek, uyum sağlama yetenekleri
güçlü elemanlar ve yöneticiler, bu dönüşümün olmazsa olmazı olacaktır…” diye
konuştu. “2020 yılında yaklaşık 50 milyar
cihazın birbiriyle iletişim halinde olacağı
tahmin ediliyor. Turizm 4.0, seyahatçiler
için kusursuz yolculuklar yaratıyor…” diyen Köroğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Toplumların ekonomik üretim modelleri tarihinde son durağı, dördüncü sanayi
devrimi, yani Endüstri 4.0 olarak tanımlanıyor. Endüstri 4.0, dijital dönüşüm dinamiklerinden yola çıkarak geleceğin akıllı
üretim ekonomisini doğuruyor. Geleceğin
dünyasında küresel rekabette önde olmak
isteyen işletmeler organizasyonu, üretim
ve dağıtım süreçlerinde çalışacak akıllı
robotlar, Ar-Ge, satış pazarlama ve yönetim süreçlerinde kullanılacak yapay zeka
sistemleri ile bunların dış dünyayla bilgi
alışverişlerini sağlayacak internet nesneleri ve tüm bu akıllı sistemlerin hep birlikte
uyumla çalışmasını sağlayacak becerilere
sahip tasarımcı, yazılımcı ve uygulayıcı
uzmanlardan oluşan bir ekip ile başarmak
zorunda…”
Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Otelciler Derneği’nin (BODER) de destek verdiği zirvenin ardından GESİFED Başkanı Aysun
Nalbant’ın moderatörlüğünde düzenlenen Turizm 4.0 Paneli’nde ise TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı,
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Aksoy
Holding A.Ş. CEO ve Başkan Yardımcısı
Batu Aksoy; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Ozan Bahar; TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler ve Türkiye Turizm
Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcısı
Recai Çakır, Endüstri 4.0 dönüşümünün
Türk turizminin gelişimi açısından sunduğu olanakları masaya yatırdı.
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BODRUM

BODRUM
KRAFT FEST’E
BİNLERCE KİŞİ
İLGİ GÖSTERDİ
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Festival alternatif turizme de hizmet etti

Bodrum’un Kraft dokusunu festival havasında yaşatmak için yola çıkan “Bodrum Kraft
Fest” sona erdi. 21-22-23 Eylül tarihlerinde düzenlenen festival, sarı yazın yaşandığı
Eylül ayında Bodrum’da tatilcilerle birlikte binlerce kişiye yazın ardından coşkulu ve
keyifli bir hafta sonu yaşattı.
Bodrum’un ilk “müzik”, “sanat” ve “gastronomi” temalarının bir arada işlendiği
festivali olma özelliğini taşıyan Bodrum
Kraft Fest, doğa ile baş başa, denizin kenarında, Ortakent Yahşi Sahili Müskebi
Mevkii’ndeki Cafe Müskebi Yalısı’nda
gerçekleşti. Festivale yaklaşık 5000 kişi
katıldı. Festival, alternatif turizm olarak
Ortakent Yahşi sahil bölgesine ve Bodrum
esnafına ekonomik yönden de katkı sağladı.

Gün boyu 15 DJ’in dönüşümlü olarak
çaldığı müzikler, Melis Dağ ile canlı performanslar, sahne şovları, ateş gösterileri
(Fluidium Fire Show), jonglörler, ödüllü
yarışmalar, canlı gösteriler ve çeşitli eğlenceler ile Bodrum Kraft Fest, yazın ardından Bodrum’da devam eden sarı yaza
hareket getirdi.
Ahmet Aras: “Bodrum’un Kraft dokusunu
yaşattık”
Organizasyon Başkanı ve Ortakent Yahşi
Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) Başkanı Ahmet Aras, amaçlarının
turizm sezonunun sonuna doğru sarı yazın başlangıcı eylül ayında, Bodrum’un
güzelliklerinden özellikle Bodrum’a gelen misafirleri faydalandırmak olduğunu
belirtti. Aras, “Festival alanı, Bodrum’un
en güzel koylarından Ortakent Yahşi sahili ve Ortakent Yahşi’nin yine en güzel
plajlarından biri olan Müskebi Yalısı Plajıydı. Misafirlerimizi, yeşilliklerin ve çim
alanının olduğu denize sıfır bir alanda,
üç gün boyunca ağırladık. Bu festivalde

misafirlerimizi hem Bodrum’un güzel doğasıyla tanıştırdık hem de tüm Türkiye’de
üretilen lokal ürünleri festival kapsamında misafirlerimize sunduk. Bodrum’un
Kraft dokusunu yani yerel kültürünü ve
yerel ürünlerini de bu festivalde yaşatma
olanağını bulduk. Aynı zamanda müzikle
DJ’lerimizle performanslarla ateş gösteriyle eğlenmelerini sağladık; çeşitli yarışmalar düzenledik, kazananlara ödüller
verdik. Organizasyona beklediğimizin de
üstünde ciddi anlamda katılım oldu. Tüm
katılımcılara ve festivalde emeği geçen,
etkinliği destekleyen herkese tekrar teşek-

kür ediyorum. Bu yıl ilkini düzenledik.
Önümüzdeki yıl çok daha kapsamlı bir
Kraft Fest’te görüşmek dileğiyle” dedi.
Bodrum Belediyesi’nin ve Bodrum Ticaret Odası’nın destekleriyle Ortakent Yahşi
Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından organize edilen festivalin sponsorları arasında; Müskebi A.Ş.,
Club Müskebi Otel, Lugga Otel, Temenos
Otel, Türkiye Bira Koleksiyonerleri Kulübü, Kefi, Kule Rock City, Mandalin Bar,
Gekko, Güntop Toptan Gıda, BRS Dijital
Çözümler ve SMK Danışmanlık’ın yanı
sıra çeşitli kraft içecek markaları yer aldı.
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Duygu Kuşkulu

Bodrum’da son yapılan Hint düğününün Bodrum ekonomisine katkısı
ne oldu?
Çok sayıda lokal tedarikçi ile çalıştık. Çarşıdaki esnafından tutunda,
elektrik teknisyenine kadar Bodrum’da pek çok kişiye iş yönlendirme
şansımız oldu. Birde tabii tanıtım olarak tonla para harcansa bu işin
yarattığı medyatiklik ancak bu kadar olurdu, bir yerde büyük reklamı
oldu bölgenin.

HİNTLİLERİ BODRUM’LA
BULUŞTURAN TURİZMCİ:
DUYGU KUŞKULU
Bodrum’un Hindistan’da tanıtılması adına büyük katkılar veren
Crystal Concepts DMC Yönetici Ortağı ve Türkiye Hindistan Turizm Konseyi Genel Sekreteri Duygu Kuşkulu Mavi dergimizin
sorularını yanıtladı. Mayıs ayında gerçekleşen Hint düğünün ardından bu sene bir Hint düğünü daha yapacaklarının sinyallerini
veren Kuşkulu, Bodrumlu firmaların düğün turizmi konusunda
kapasitelerini geliştirerek geleceğe yatırım yapmalarını önerdi.
Bodrum’da Mayıs ayında yaptığınız Hint
düğünü çok konuşuldu, bu düğünün
Bodrum’da gerçekleşmesi için tamamlanan süreci anlatabilir misiniz?
İki sene önce Türk hava yolları ile 2 defa
Hindistan’dan acentecileri getirdik Bodrum tanıtımı için ilginin iyi olduğunu
gördüğümden beri aklımda idi büyük
bir düğünü bölgeye çekebilmek. Geçen
sene Ekim ayında da Dalaman’da yaptığımız yine Hindistan Acenteler Birliğinin yıllık kongresinden önce 150 kadar
turizm acentasının Bodrum’a gelmesini
sagladık. Bu kadar tanıtım etkinliğinden
sonra böyle bir işin yapılması kaçınılmazdı.
Hintlilerden geri bildirim alabildiniz mi,
Bodrum’u nasıl buldular?
Ben büyülendiklerini biliyorum. Ancak
onların Bodrum’u nasıl buldukları ne kadar önemli ise Bodrum Hintliler için ne
kadar doğru ürünler sunabilecek bu da
çok önemli bir konu. Dünyada pazarlık
konusunda ellerine su dökülmeyen bir
kültür Hindistan, ancak güven kazandıkları yerlerde sorgusuz sualsiz harcama
yapıyorlar, bilinçli ve dürüst çalışmak,
kısa döneme değil uzun vadeye yatırım
yapmak çok önemli.

“Bodrum dünyaya pazarlanması gereken enfes bir cennet.”
Bodrum’un servis hizmeti bu düğün için
yeterli oldu mu?
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Kesinlikle çok zorlandık. Lojistik hizmet
kapasitesi yeterli değil, yanlış anlaşılma
olmasın bu söylemimde, Bodrum’da ultra
lüks oteller var, ancak mesela long limuzin yok ve bu nedenle araç Antalya’dan
geldi. Vip minivan sayısı az, örneğin 6
kişilik bir aile lüks van olarak tek araca
binmek istese, Bodrum’da sayı olarak çok
az bu kalitede araç var. İş gücü mesela,
sezona tam girilmediği için çalışacak personelin neredeyse tamamını Istanbul ve
Antalya’dabn getirdik ve bu aşırı maliyet
arttırdı tabi ki. Gördük ki burada bütün
tedarik kapasitesi sezon adı altında 3 aya
sıkışmış durumda, halbuki burası dünyaya pazarlanması gereken enfes bir cennet, yazlıkçı mantığından çıkmak lazım.
Bodrum düğün turizminde bir marka
olabilmek için kendini hangi konularda
geliştirmeli sizce?
Öncelikle sezon sürecini uzatmak lazım. Biliyorum burada tesisler ancak ful
kapasite iş yapınca kazanıyor, ama full
kapasite iş yapacak şekilde stratejiler geliştirilmeli, sezonu mart başından kasım
sonuna kadar hedefleyip buna göre pazarlama yapılsa en fazla 2 sene düşük kapasite gider sonra bir bakmışsınız dünya
ezberlemiş, kasım ayında da charter iniyor olur Bodrum’a . Destinasyon düğünleri adına genel konuşmayalım, ama Hint
düğünlerinde yüksek sezon Mart-Nisan
–Mayıs ve Kasım ayları. Buna göre düşünmek lazım. Malum sezon uzadığı zaman

Hintlilerin Türkiye’deki önemli çözüm ortaklarından biri olarak eklemek istediğiniz
başka bir konu var mı?
İnşallah bu sene bir düğün ile daha heyecan yaşayacağız. Bodrumlu tedarik firmaları bu sektöre inanarak ve geleceğe yatırım yapmaları gerektiği bilinci ile hareket
ederse Bodrum düğünlerden çok büyük
kazançlar elde edecektir.

maliyetler düşecek, pahalı imajı kırılacak,
hizmet kalitesi artacak bu bir zincir.
Bodrum’un düğün destinasyonu olması
için avantaj ve dezavantajları neler?
Avantajları: Dünyada gerek iklim, gerek
görsellik, gerek lüks olarak sadece parmakla sayılacak kadar az alternatiflerden
birisi Bodrum. Gelen misafirler burada
çok rahat ediyorlar, eğlencesi, yemesi
içmesi son derece çeşitli, bu çok önemli
bir unsur.
Dezavantajı: Tabii yine cevabım sezonun
kısa olması, pahalılığın sebebi de bu zaten
Hindistan’da Bodrum’u tanıtıcı çalışmalarınız bulunuyor mu? Bu konuda ne gibi
destekler olmalı sizce?
Evet, bir kere her sene en az iki defa Hindistan’daki düğünler konferanslarına
katılıyoruz. Bu sene de inşallah yoğun
Bodrum tanıtımı yapacağız. Ancak itiraf
etmeliyim ki uzun süre biz kendi kendimize uğraştık, ancak geçen sene başladı
Bodrum’da lokal sektöründe bize tanıtımda destek olmaya başlaması. Tanıtım
ortak hareket planları ile doğru ve bilinçli
yapılırsa çok kısa sürede meyve verecektir.
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Halil Ünver
1950 - 2018
Elim bir şekilde gerçekleşen kazada Eylül ayında
hayatını kaybeden Bodrumlu iş adamı Halil Ünver’i
saygı ve sevgiyle anıyoruz… Kendisiyle 2006 yılında Bodrum Mavi dergimiz için gerçekleştirdiğimiz
röportajı tekrar yayınlıyoruz…
İstanbul doğumlu. Yüksek öğrenimini Almanya’da
baba mesleği otomotiv üzerine yapmış ve şu anda
şirketin ikinci büyük ortağı olarak görev yapıyor.
Bir Bodrum aşığı olan Halil Ünver’in Bodrum’a olan bağı çocukluk yıllarına dayanıyor.
“Bodrum’a ilk olarak 1970 yılında gelmeye başladım. Babamla İzmir fuarına gelirdik, fuardan
sonra da Bodrum’da bir hafta akraba ziyareti
yapardık. O gün bu gündür baba memleketi
olan Bodrum’dan kopamadık” diye anlatıyor o
yılları Halil Ünver…
Halil Ünver’den iş hayatından bahsetmesini ve
bize Otokar’ın geçmişini anlatmasını istiyoruz.
“Otokar, 1962 yılında fabrika inşaatına başladı.
1963 yılının ortalarına doğru ilk üretime geçtik. Otokarın ilk üretimi Magirus Otobüsleriydi. Bu otobüslerin Türkiye’deki üretimi 19631974 yılları arasındaydı. 1974 yılında Magirus,
İtalyan İveco firmasına satılınca Magirus ismi
kalmadı ve biz şu anda piyasadaki Otokar minibüsleri üretmeye başladık. 1970’li yıllarda
otobüslerin tüm imalatı Otokar’a aitti. Çünkü
o dönemde altyapı yoktu. Kapı kilidinden, koltuklara, küllüklerden, kaloriferlere kadar her
şeyi biz Bahçelievler’deki fabrikada kendimiz
dizayn ettik. Biz bu otobüsleri üretirken hiç
abartmıyorum Türkiye’de toplu iğne yoktu.
1968 yılında yani bizden 6 sene sonra toplu
iğne üretilmeye başlandı. Onun için şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Magirus otomotiv
sanayinin başlangıç noktasıdır.”
1997 senesinde Adapazarı Arifiye’deki fabrikayı inşa eden ve Bahçelievlerde 22 dönümden
190 dönümlük bir alana geçen Otokar’ın kapasitesinin % 60’ını savunma sanayinin tekerlekli
hafızalı araçları, % 40’ını da otobüs, minibüs
gibi araçlar kaplıyor. Eski fabrikada savunma
sanayi ağırlıklı çalıştıklarını ve imkanların özel
projelere, küçük otobüs ve minibüs tasarlamak
için imkan vermediğini ve fazla bir proje geliştiremediklerini belirten Halil Ünver, yeni
fabrika ile yeni projelere yöneldiklerini belirtiyor. Bunların en yeni örneği de Sultan Maxi.
Otokar, Sultan serisi ile küçük otobüs gamını genişletiyor. Sultan Maxi ekonomikliği ve
31+1+1 kişilik yolcu kapasitesi ile sınıfındaki
araçlardan ayrılıyor. Bundan sonraki hedeflerinin 39 kişilik otobüs projesi olduğunu belirten Halil Ünver, savunma sanayi olarak Avrupa’da ilk beşin içinde olduklarını, Yunanistan,
Almanya, İspanya gibi ülkelerde bayiliklerinin
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olduğunu Sultan’ı da hem iç hem de dış pazara
ihrac ettiklerini belirtiyor. Sultan Maxi’nin diğer araçlardan farkını sorduğumuzda ise Halil
Ünver şunları söylüyor; “Biz Otokar olarak bir
markayız ve bütün araçlarımızı kendimiz dizayn ediyoruz. Dolayısı ile kimseye marka boyutunda bağlılığımız yok.Tüm araçların lisansı
bize ait. Sultan otobüslerinin en büyük özelliği
otobüs olarak üretilmesi, yani bir kamyonşasesi üzerine bir otobüs kasası şeklinde değil, tamamen otobüs normlarında üretilmiştir. Bunu
kim fark eder derseniz, bunu kullanan şoför
fark eder, seyahat eden yolcu fark eder. Siz
bir otobüs normunda araç ürettiğinizde bunun süspansiyonu, izolasyonu ve motor gücü
farklı olur. ”Bunların hepsini topladığınızda
Sultan’ın bugün 22-25-29 kişiliğe kadar olan
çeşitli tiplerinin a’dan z’ye her şeyi bize ait. Bu
araçlar otobüs normunda üretildiği için kullanıcısına belli bir rahatlık sağlıyor. Performansı
yüksek oluyor.”
Sultan Maxi’lerle Bodrum pazarına girmek
istediklerini belirten Halil Ünver, (10 araçlık
görüşmeleri devam ediyor) Sultan Maxi’lerin
Bodrum’daki kooperatif ve siteler ve hatta belediyeler için çok uygun olduğunu belirtiyor.
Çocukluğundan bu yana deniz kenarında yaşayan ve gençlik yıllarında tekne ile uğraşmaya
başlayan ve 1992 yılına kadar tekne sahibi olan
Halil Ünver 1992 yılında imkanlar sınırlı olduğu için bıraktığı tekneciliği yeni alacağı tekne
ile sürdürmeyi planlıyor. Bu vesileyle de bir
ayağının da baba memleketi Bodrum’da olacağını söylüyor…
İşlerinden arta kalan zamanlarda hobilerine de zaman ayıran Halil Ünver 1996 yılında
Türkiye’de kurs görüp lisans alan ilk helikopter
pilotu. Ünver Havayolları adında bir havayolu
şirketi kuran ve hava taksiciliği yapan Halil
Ünver, şu anda bir helikopterleri olduğunu,
2007 senesinde alacakları uzun menzilli ve
çift motorlu helikopterle uzun menzilli İstanbul-Antalya, İstanbul-Bodrum gibi uçuşlar yapacağız diyor. Havacılığın yeni gelişen bir Pazar olduğunu söyleyen Halil Ünver, Türkiye’nin
altyapısı ve coğrafi konumunun helikopterlere
imkan sağladığını belirtiyor. “Çünkü helikopterle havaalanı dışında da müsait alanlara inip

kalkabilme imkanı olduğundan her yere inebiliyorsunuz. Bir de Türkiye’de havaalanlarının
özellikle turizm sezonunda trafiği çok yoğun
oluyor” diyor.
İstanbul’da helikopter trafiğinin hızlandığını
belirten Halil Ünver, helikopterlerin kısmen
şu anda sağlık hizmetlerinde ambulans olarak
kullanılmaya başladığını ve önümüzdeki günlerde 5 yeni helikopterin gelişiyle helikopter
piyasasının büyüyeceğini ve ileriki tarihlerde
çok kullanılan bir ulaşım aracı olacağını belirtiyor.
Gençlerin iş yaşamında başarılı olmaları için
Halil Ünver’den tavsiyelerini rica ediyoruz.
“Üniversite mezunu çok arkadaşımız var. Bu
bir başarı ama mezun olan arkadaşların bir
süre üniversite diplomasını bir kenara bırakıp
biraz alınteriyle yoğrulup ondan sonra makamlarda oturmayı amaçlamalıdırlar. Türkiye’nin en büyük sorunu bu. Onlar haklı olarak
üniversite diplomasını cebine koyup belli bir
makam ve o makamın yetkisini istiyorlar.
Şu anda Türkiye’de ara eleman sıkıntısı var.
Mesela biz Otokar’a gelen arkadaşları altı ay
staja tabi tutuyoruz. Bu sürede kendisi şirketi
tanırken, biz de performansını görüyoruz.
Maalesef Türkiye’de sekiz saat çalışmak yetmiyor. Özellikle genç arkadaşlar daha çok çalışacak bazen bu 10-12 saate çıkacak. Şikayet
etmeyecekler, gocunmayacaklar. Gençlerin
atacakları adımların tohumları burada saklı.
Bugün artık 8’de başlayıp 5’de paydos yapan
insanlar bir yere gidemiyorlar. Biz büyüklerimizden şunu gördük; nerede çalışırsan çalış, o
şirketi kendi şirketin gibi görüp dört elle sarılıp
ben bu işi bugün bitireceğim diyeceksin. Şayet
personel işine dört elle sarılırsa, müessese de
ona sarılıyor. Buna en güzel örnek Otokar’da
yaşanıyor. Araçlarımızı mühendislerimiz dizayn ediyor. Hiç kimse gocunmadan dağın
başına gidiyor, aracı test etmek için. Çocuklar
ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar. Neticesini aldığımızda ise herkes mutlu oluyor.
Rahmetli babam aklına bir fikir geldiğin zaman, imkansızlıklara rağmen, “bizim çocuklar yapar” derdi. Gerçekten o gün bu gündür
bizim çocuklar hep en iyisini yapıyorlar. Bu
bizim şirkette bir slogan haline geldi.

Ülkemizin en önemli serigrafi sanatçılarından Bodrum sevdalısı Yücel Erkal’ı geçtiğimiz Temmuz ayında sonsuzluğa uğurladık.
Dergimizin 76.sayısında kendisiyle yaptığımız söyleşiyi tekrar paylaşıyoruz...
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ÖMÜR UYANIK

çok geniş bir çevreleri var ve onları Avrupa çok iyi tanıyor. Portekiz’de Lisbon’da ve
Almanya Hannover’de artistik direktörlük
yaptılar, çok ünlü dansçılarla hala iletişim
içerisindeler, bu isimleri duyanlar mutlaka buraya gelecektir. 2019 yazında büyük
gösteriler bizi bekliyor, kendi okulumuzun gösterisini Antik Tiyatroda yapabiliriz mesela (sponsorluk durumuna göre),
Ankara’daki, İzmir ve İstanbul’daki öğrencilerimizi Bodrum’daki öğrencilerimizle
buluşturabiliriz.

Hayatın neşesiyle dans eden
sanatçı…
Röportaj: Işın Barut
“Hayatı kutlamayı çok iyi bilen bir kadın var karşımda. Sanki otururken bile
dans ediyor,
Kahkahalarıyla, şiirsel cümleleriyle, vücut diliyle…
Gözleri derin ve ardında birçok anlam
taşıyor; çocuksu bir sevinç var özünde
bu bakışların.
Karşısındakini tüm gerçeklere rağmen
hayatın güzelliklerine inanmaya ikna
edecek kadar cesur ve kuvvetli…
Paylaştıkça çoğalan bir enerji Ömür
Uyanık’ınki… Adeta sonsuz bir mutluluk pınarı, etrafını ışıldatmaya Bodrum’da yeni açtığı dans okulunda devam
ediyor.”
Balet Tan Sağtürk ile birlikte Bodrum’da
dans okulu açma fikri nasıl doğdu?
Siz bu soruyu sorarken hala ürperiyorum.
Bu nasıl bir yazıdır diye düşünüyorum,
yapbozun parçaları birbirine birleşiyor:
Tan ile karşılaşmam, sonra onunla TV
programı yapmamız, aynı eserde rol almamız… Diyorum ki Tan’a “Bizim nasıl
bir kader birlikteliğimiz var. Hayat devamlı bizi bir araya getiriyor.”. Ben inanıyorum ki bundan önceki yaşantımızda
yine beraberdik, misyonumuz bitmedi
ve bir şekilde Bodrum’da yine buluştuk.
Bundan önce ben fanatik Çeşmeciydim.
Yaşadığımız eski sitede çok kayıplarımız
oldu, geçen sene de yeğenimi kaybettim.
Bu hayalimi 2015-2016 da hayata geçirmek istiyordum ancak 2 sene Onun hastalığıyla mücadele ettik. Çok sevdiğiniz
insanlar bir yerlerle özdeşleşiyor, onun
köşesi oluyor orası, bunlar bana acı vermeye başladı. Gümüşlükte arkadaşlarımıza geldiğimizde aniden buradan bir ev
almaya karar verdik ve bu hayatımın en
doğru kararlarından biri oldu. Sonra ben
Bodrum’a aşık oldum. Bu kadar aşık olacağımı hiç tahmin etmiyordum. Arada bir
Bodrum’a kaçıyordum ancak vicdan azabı
çekiyordum, sonra dedim ben burada bir
okul açayım da gelmem yasallaşsın (gülüyor…). Tabi Tan ile benim bu hayallerimden henüz konuşmamıştık. Sonra Nisan
ayında Füsun (Samsun bale okulundaki
ortağım) ile hem ev alalım hem okula
bakalım diye buraya geldiğimizde Tan
tesadüfen beni aradı; “Ömür, biliyor musun ben Bodrum’dan çok teklif alıyorum.”
dedi. Bir an durdum, “Tan...” dedim “Şuan
okul bakmaya gidiyorum atla uçağa gel!”.
Tan uçağa atladı geldi, Midtown’da Tan’ı
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Okul ne zaman hazır olacak peki?
Mimarımız Güvenç Karamustafa binayı
teslim etti ve Ekim’in ilk haftası başlamayı hedefliyoruz. Yerimiz Midtown Makro
marketin hemen altında, yeni açılan AVM
bölümünde, 880 m2 alanımız var. Resim,
müzik piyano gitar, flüt, keman, davul,
bale, yetişkinler için bale ve jazz dance
derslerimiz olacak, kısaca küçük bir konservatuar yaratacağız. En önemlisi ben de
kendi branşım dışında workshoplar düzenlemeyi düşünüyorum. Merak edenler
ömürce design Instagram sayfama bakabilirler.

davet etmiş, birlikte buraya geldik. Sağ
olsunlar bizi çok güzel karşıladılar, onların gösterdiği yerler bizim için küçüktü,
kongre merkezini bize vermeleri için yönetimi ikna ettik. Ve şuan Bodrum’a Avrupa’nın en büyük dans okullarından biri
kuruluyor, yaklaşık 880 m2. Bunu Tan

Sağtürk, Füsun Uzel, Ömür Uyanık olarak
başardık ancak söylemeden edemem hepimizin arkasında bizi toparlayan biri var:
Sevgili eşim Tacettin Uyanık…
Bu okulun amacı nedir peki?
Hedefi International Summer School,

Yani Uluslararası Yaz Okulları açmak.
Dansçı, balerin olma yolunda ilerlemek
isteyenler yazın Avrupa’da yaz okuluna
giderler ve çok büyük isimlerle çalışırlar.
Biz o büyük isimleri tanıyoruz, onlar buraya gelsin ve bizden artık kimse yurtdışına gitmesin, böylece Bodrum’a sanatsal

anlamda katkı sunalım diye düşünüyoruz.
Bizim en büyük hedefimiz Tan ile bu. Mesela Kos’a çok yakınız, oraya gidebilir, kültürel anlaşmalara bakabiliriz. Sanat bizi
kimlerle buluşturacak bakabiliriz. Mehmet Balkan’ın da evi Bodrum’da; eşi Lale
Balkan ile Bodrum’da hocalık yapacaklar,

Tan Sağtürk ile sadece Bodrum için mi
markalarınızı birleştiriyorsunuz?
Biz sadece Bodrum için bir araya geldik
markaların bir araya gelmesi ya da çok iyi
iki arkadaşın buluşması diyebiliriz buna.
Tab Sanat ve Tan Sağtürk Okulları olarak
sadece Bodrum’da çalışma yapacağız. Resmi açılışı 1 ay sonra yapacağız, ama ekibimiz hazır; idari koordinatörden temizlik işlerine kadar. Ön kayıtlar da başladı.
05424213760 ‘dan ön kayıt alıyoruz. Diğer
telefonumuz: 0541 358 5550. Kendimize
bir sayfa açmayı düşünüyoruz ancak şimdilik Instagramdan Tab Sanat Akademi
3 diye girebilirler. Buraya yerleşen aileler
için bu büyük fırsat.
Bu konuda mütevazı olamayacağım gerçekten çok şanslı olduklarını düşünüyorum. Bu işi çok iyi bilenlerle birlikte
çalışacaklar. Avrupa standardındaki her
bir salonumuz 80 m2 - 100 m2 arasında. Bale salonlarımız da standartlara bağlı kalınarak hazırlandı ki bu çocukların
sakatlık yaşamamaları için çok önemli!
Bale salonunda önce tahta ızgara döşenir, üzerine rabıta döşenir ve sonra dans
muşambası döşenir. Sebebi çocuğun sert
zeminde zıplamasını önlemektir. Zeminin
süspansiyonu çok iyi olmalı ki çocuğu yukarı ittirebilirsin. Aynı araba gibi süspansiyonu gibi olması gerekiyor, aksi takdirde sakatlıklar çıkıyor çünkü omurlar sert
zeminde zıpladıkça birbirine yapışıyor.
Bizim bu şekilde profesyonel anlamda Avrupa çapında 4 büyük salonumuz var ayrıca müzik, resim odalarımız da mevcut.
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tivalini hep takip diyorum. Zaten kurumum olduğu için arkadaşlarım geliyor,
onları takip ediyorum. Ben o sırada esere
bakmıyorum, seyircileri gözlemliyorum
yüzler nasıl diye. Çok mutlular çok keyifliler. Bodrum sanatla doğuştan özdeşleşiyor zaten. Halikarnas Balıkçısı ile başlamış
her şey, onun yazdığı şiirle giriyoruz Bodrum’a. Sizi zaten sanat karşılıyor, doğa da
bir sanattır, dantel gibi gezdiğiniz koylar
da, bu bana hep ilham vermiştir.
Peki sanatın ticari yaşama katkısı ne sizce?
Ticaretten çok anlamam (gülüyor ) hesaplamadım bile ama gözüme gelen ilk
görüntü dans kostümüyle gezinen bir
sürü dansçı, topuz yapan, pointini giyen,
hiç tanımadıkları şehirlerden gelip sanat
adına fikir alışverişi yapan insanlar, belki
oradan doğan güzel beraberlikler…

Ömür Uyanık nasıl yetişecek bu kadar
çalışmaya?
Benim hayatımda burası var, Ankara’daki
Devlet Opera ve Balesi’nde çocuk balesi bölümüm var, hem Gisselle Balesinde
hem de Troya balesinde rolüm var, Fındıkkıran balesinde çocuklarım dans ediyor. Onun dışında Samsun var, Tab Sanat
Ankara var ve tabi ki en küçük çocuğum
büyümekte olan Bodrum var ve onun özene ihtimama ve çok iyi beslenmeye ihyacı
var. Bir takipçim sormuş “Hocam siz hangi ırmağın suyusunuz, nasıl yetişiyorsunuz bu kadar şeye?” diye. Bana göre ben
iyilik ve doğruluğun suyundan geliyorum
ve sevgiyle her şeye yetişiyorum.
Yaptığınız işlerden büyük haz duyuyorsunuz, bu birazdan da doğuştan gelen
özelliğiniz mi?
Çok haklısınız. Biraz megalomanca olacak ama küçükken arkadaşlarıma “Bana
iyi bakın, ben ilerde çok farklı yerlerde
olacağım, siz bana diyeceksiniz bu bizim
arkadaşımızdı diye.” derdim. Küçüklükten beri o garip bir duyguydu içimde. O
zaman baleyi bilmiyordum Türkan Şoray
olmak istiyordum, görsel sanatlara karşı
inanılmaz ilgim vardı, bir de öğretmen
olmak istiyordum… Mahallenin çocuklarını hep çalıştırırdım okuldan sonra.
Yaptığım hobiye bakınca da bunun çocukluğumdan geldiğini anlıyorum- bütün
apartmanları küçükken boyamak isterdim çok renksiz gelirlerdi bana, bu lila
olsun bu mor olsun bu pembe olsun bu
kırmızı… Yani renk olsun, ben insanların
hayatında bu rengi göremiyorum ama burada her şey çok renkli çok net aynen gökyüzü ve deniz gibi... Bunlar hayatta paha
biçilemeyen duygular, insanlar bunları ne
kadar görüyor acaba?
İnsanlara bunları anlatmayı misyon
edindiniz sanıyorum?
Mutsuz insanlar beni üzüyor; üzülüyorum onlar için ne yapabilirim, ben onları
nasıl mutlu edebilirim diye düşünüyorum… Çocuklarda da var bu mutsuzluk,
onu da görüyorum… Onları anneler babalar çok fazla her şeye yönlendiriyorlar.
İnsanın 100 tane hobisi olmaz, 1 tane olur,
doğru hobi ise devam edilir. Maddi manevi gücünüz varsa birden fazla hobi isteyen
çocuğunuz varsa tabi ki engel olmayın.
Ben çocuğumu hiçbir okulla ilgili ek derse
yollamadım isimlerini bile ezberlemedim
çünkü reddediyorum. Oğlum bana dedi
ki, anne ben ne zaman yaşayacağım… Ben
de onu çok haklı buldum ve hiç bir ek derse yazdırmadım! Ömer bugün başarısız
bir çocuk değil ama en azından kendine
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zaman ayırdı mutlu bir çocukluk yaşadı,
mutluluğu keşfetti. Benim çok öğrencim
var, ek derslere gitmeyip en güzel yerleri
kazanan. Bu bir ölçü değil, en büyük ölçü
gittiği hobi değil sizsiniz. Aile ne kadar
mutluysa çocuk o kadar başarılı olacaktır.
Bodrum son zamanlarda herkesin yerleşmek istediği bir yer haline geldi, bu
konuda ne düşünüyorsunuz?
Bodrum bir cennet ve bu göç çok normal.
Ancak isterim ki Bodrum mutlu insanların yeri olsun Bir şeylerden mutsuz olup
buraya akın etmek yerine, orada her şeyi
bırakıp güzel enerjinizi Bodrum’a verin.
Neyi bıraktıysanız arkanızda bırakın,
Enerjinizi doğru akıtın ki, aynı şemsiye
altında burası için güzel şeyler üretelim.
Tek bir şey istiyorum, insan profili değişmesin. İnsan profili doğru kalınca şehir çok gelişir. Bodrum sevilmeyecek bir
yer değil, mümkün değil. Biz buradan ev

almakla çok doğru bir karar verdik, Bodrum insana mutluluk veren bir yer, işte
ben de 2014 yılında Mavi dergiye verdiğim röportajda söylediklerimi hayata
geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu
dergi aracılığıyla sözümü tutmanın gururunu yaşıyorum ve Mavi dergiye bana bu
fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum.
Küresel ısınmayı sanatla anlatmak gibi
sosyal sorumluluk projeleriniz Bodrum’da
da devam edecek Küresel ısınma benim
çok üstünde durduğum bir konuydu. Ve
bu projemizi Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde ki çocuk balesi kursiyerleri ile hayata geçirdik ve hikayeyi birlikte yazdık.
Birleşmiş milletler o yıl demiş ki sizin ülkeniz küresel ısınmayla ilgili nasıl çalışma
yapıyor, çocukları nasıl bilinçlendiriyor?
Benim bundan haberim yoktu tabi. Sonra
bir gün telefon geldi, dediler ki biz Birleşmiş Milletlerin Ankara temsilciyiz. Dediler ki hocam biz bunu tesadüfen öğrendik,
eserin son günü de gidip izleyip çok etkilendik. Ve biz ülkemizden örnek olarak
sizin hazırladığınız eseri yolladık bize de
oradan tebrik geldi çünkü küresel ısınmayı sanatla anlatan tek ülkeymişiz. Böyle
çalışmalar Bodrum’da da neden olmasın.
Bodrum için projeniz nedir?
Ben bu sene Bodrum için Bale Anadolu
istiyorum, benim projelerimden bir tanesi
bu. Yani Beethoven’in neden sağır olduğunu çocuklara anlatırken Aşık Veysel’in de
neden kör olduğunu çocukların bilmeleri
gerekmekte. Onun için benim konseptim
bu sene Bale Anadolu; yani klasik çok sesli batı müziğinden sonra türkülerimizle
dans etmenin haklı gururunu yaşayacağız. Ayrıca Tan hocayla birlikte Kardelen
adlı parçaya koreografi hazırlayacağız.
Sanatın Bodrum’a nasıl bir yön verdiğini düşüyorsunuz?
Özellikle Uluslararası Bodrum Bale Fes-

O beraberlikler Dünyayı değiştirebilir
mi acaba?
Neden olmasın? Hayat mucizelerle doludur… Çok çalışıp, karşılıksız hiçbir çıkar
gözetmeksizin çalışan her insan mucizelere açıktır ve unutmayınız ki sevgiyle
yaptığınız her iş size bir gün ödül olarak
dönecektir.
Yolunuzu açıyor değil mi?
Açıyor sanki şey gibi, hani Kızıldeniz yarılmış kavim oradan geçmiş ya, onun gibi
hissediyorum bazen kendimi sonra eşim

beni durduruyor (gülüyor...) “sakin ol” diyor ve “aşağıya in Dünya’ya dön”…
(Bu sırada Ömür hanımın eşi geliyor yanımıza ve bu güzel çifte birlikteliklerini
soruyoruz)
Eşinizle bu güzel enerjinizi neye borçlusunuz? Gençlere ne tavsiye edersiniz bu
şekilde uzun yıllar ilişkileri koruyabilmeleri için.
Tacettin Uyanık: Bu bir enerji, eğer yürüdüğünüz yoldaki enerji ayını şeye kanalize oluyorsa başarı kaçınılmaz. Ömürle
ilişkimizde aynı meslekten gelmemizin
de avantajını yaşadık. Dışardan biri olsaydım çalışma süreçlerinin farklı zamanlara
denk gelmesini hoşgörüyle karşılıyor olamazdım belki de. Ancak Onun yaşadığı
zorlukları biliyor ve anlıyorum.
Ömür Uyanık: Biz Tan ile birlikte Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi
uzak yerlere de eğitmenlik yapmaya gittik;
eşim bu konuda da her zaman bana destek oldu. Beni özgür kıldı ki özgür olmak
dünyanın en güzel duygularından biri. Bir
kadın olarak eşimin bana olan güvenini
hiç sarsmadım. Hep dediğim gibi Türkiye’de kadın olmak çok ağır... Kadınlar
lütfen üretsinler ÜRETEN KADININ ELİ
ÜLKEMİZE ÇOK UĞURLU GELİYOR…
Sizin gibi birikimli bir insana daha soracak çok soru var ancak bir dahaki rö-

portajımıza kadar şu soruyla tamamlayalım konuşmamamızı: “Bodrum’a bu
kadar aşık olacağımı bilmiyordum.” demiştiniz, peki böylesine zarif bir sanatçı
bu kadar sevdiği Bodrum’da manzarayla
baş başa kalınca ne hissediyor?
Üretmek istiyorum… Klasik müzik açıp
neler yapabileceğimi hayal etmek istiyorum kimisini de o anda hemen hayal gücüm ve el becerimle hayata geçiriyorum.
Mesela ben Deniz kenarlarından 5-6 senedir cam kırıklarını topluyorum, onlar
zamanla buzlaşıyor çok güzel renk alıyor,
onlarla çalışıyorum. Ya da yemek yapıyorum. Pazar gezmeyi çok seviyorum kumaş
çok seviyorum. Kumaştan yaptığım çok
çalışmam var. Hiçbir zaman 5 çayı kadını
olamadım, bunu yapanlara elbette saygım
sonsuz ancak ben böyle daha çok ürettiğime inanıyorum. Çalışmak ibadettir diyerek herkese çok teşekkür ediyorum.
Yaşam enerjimiz yükselmiş bir şekilde,
mutluluğumuzun biraz daha farkında olarak, sevinçle tamamlıyoruz röportajımızı.
Bodrum’a böyle güzel bir dans akademisinin çok yakışacağını düşünerek Bodrum
Mavi Dergisi olarak Sanatçı Ömür Uyanık’ı tebrik ediyoruz…
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DENİZ TURİZMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bodrum Mavi Dergimizin 13. yaşını kutladığımız bu sayımızda dosya haberimizde Deniz Turizmine, Bodrum Cup hakkında Meclis Başkan Yardımcımız Süleyman Uysal ile yaptığımız röportaja ve Cevat
Şakir Karaağaçlı ile Sadun Bora ile ilgili yazılarımıza yer veriyoruz.
“Bir insan, bir kentin kaderini değiştirebilir mi? Üstelik sürgün diye gönderildiği yerin?”
Bodrum’un bugünkü halini almasında
Cevat Şakir’in büyük payı vardır. Çiçeklerinden ağaçlarına, sokaklarından kumsallarına kadar her şeyiyle ilgilenmiştir
Cevat Şakir; en çok da Bodrum’un balıkçılarıyla... Kendi ifadesiyle, Bodrum’dan
Ege’ye baktığı sahilde diz çöktüğü gün
ölmüş, o kıyıdan dizlerinin üzerinden,
küllerinden yeniden Halikarnas Balıkçısı
olarak doğmuştur.
Cevat Şakir Bodrum’da yaşadığı dönemde
arkadaşları ile ilk Mavi Yolculuk fikrini ve
uygulamasını gerçekleştirmiştir. Bu mavi
yolculuklarda yanlarına aldıkları şeyler:
Peynir, su, İstanköy peksimeti, tütün ve
rakı idi. Mavi yolculukta gazete okumaz
radyo dinlemezlerdi. Amaç dünyadan
kaçmak ve medeniyetten uzak olarak
zihni dinlendirmekti. Haftalarca denizde
kalınır sadece acil ihtiyaçları temin etmek
için karaya çıkılırdı.
Bu yolculuklar yazarın edebi eserlerini
de büyük oranda etkilemiştir. En önemli
eserlerini Bodrum’da geçirdiği 25 yıldan
uzun süre içinde yazdı. Konularını Ege
Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi kıyı ve açıklarında gelişen, denize bağlı olaylardan
çıkardı. İçinde yaşadığı, en küçük ayrıntılarına kadar bildiği hür ve asi denizi,
kaderleri denizin elinde olan balıkçıları,
dalgıçları, sünger avcılarını ve gemileri
zengin bir terim ve mitoloji hazinesinden
güçlenerek, denize karşı sonsuz bir hayranlıktan gelen şiirli, sürükleyip götüren
bir anlatımla öykü ve romanlarında Bodrum’u anlattı.
Halikarnas Balıkçısı’nın kaleminden
Bodrum;
“Bodrum, hem doğanın olağanüstü güzelliğini hem de tarihin hatıralarını kendinde toplayan apak bir Akdeniz köşesidir.
Şehrin hilal şeklindeki iki limanı sevenin
sevilen belalıya açılan gönlü sanki denize
açılır. (Deniz de belalı değil de nedir?) yan
yana uzanan iki limanın bitişen yerinde
kule üstüne kule - Sen Jan Şövalyelerinin
kalesi - yükselir. Bembeyaz şehir bu iki
limanın kıyısınca yan gelip uzanır. Beyaz
evler, cici biciye özenmeyen kesin çizgilerden yapılmadır. Tertemiz kat kat badanalanır ve beyaz duvarları, maviler mavisi
gökleri, beyaz çizgileriyle ustura gibi ke60 · Bodrum Mavi · Ekim 2018

ser.
Eskiden evler, savaş ve savunma için, yüksek yamaçlara kondurulurdu. Bunlara ev
değil, kule denirdi. Ama deniz özlemiyle maviye imrenişten ötürü yerlerinde
duramayarak, çam kokan nalınlarıyla,
tıngır mıngır yokuş aşağıya seğirtmişler.
İki koyun gıcır gıcır çakılları boyunca dizilmişler. Arkada kalanlar ayak uçlarına
kalkarak öndeki kız kardeşlerinin omuzları üzerinden denize bakakalmışlar. Kimi
cesur evler denize dalıp kayık olmuşlar ve
dalgalar üzerinde oynaya güle, karadaki
pısırık kız kardeşleriyle alay etmişler. İşte
bundan dolayı kayıklarla evlerin, bir de
mandalina bahçelerinin sıkı fıkı bir akrabalığı vardır. Denizde gidip gelmekten
usanan kayıklar ya ev ya da mandalina
bahçesi olurlar.”
Balıkçının en belirgin özelliği, coşkulu anlatım biçimidir. İçe dönük, karamsar yazıların aksine, yaşama sevinciyle seslenir
okuyucularına. Denizden, Balıkçılardan,
felsefeden bahsederken içindeki heyecan
okuyucuya geçer. Durağan anlatımdan
hoşlanmaz, eserlerinde hep bir heyecan
barındırır. Hayal ettiği dünyaları ustaca
öyküleştirir kuralları kendi koyar. Her şey
olması gerektiği gibi değil onun istediği
gibi olur. Bu yüzden bir balıkçının ağzından aforizmalar duyarız kimi zaman. O
dönemde Halit Ziya Uşaklıgil bile romana
ara verip hikâye yazmaya başlar. Bu etki
Sait Faik Abasıyanık’tan, Zeyyat Selimoğ-

luna kadar uzanır.
“Deniz baştanbaşa masmavi bir gülüştü.”
(Aganta Burina Burinata)
“Denizde gezenler ne mutlu insanlardır
ki, böyle bir bakkal dükkânında karaya
vurmuş balıklar gibi boğulup gitmiyorlar.”
(Aganta Burina Burinata)
Sadece edebiyatla değil tarımla da ilgilidir.
Uzun uğraşlar sonucu Bodrum’da turunçgiller yetiştirmeyi başarır ve birçok bitki
Akdeniz bölgesine hatta Türkiye’ye ilk kez
getiren bir tarım uzmanı olur. Greyfurtu
da Türkiye’ye getiren odur. O günlerin
koşullarında parasını cebinden ödeyerek büyük zorluklarla tohumlar getirir.
Bodrum’a dev okaliptüs ve palmiyelerin
hepsini kendi elleri ile dikmiştir. Bir gün
herkesin Bodrum’u tanıyacağını söyler.
Bodrumdan ayrı geçirdiği günlerini yaşanmamış sayar.
Cevat Şakir’in yaşam biçiminin temeli,
varlıklı, soylu ve ünlü bir aile içinde büyümekten ve iyi bir eğitim almış olmasından
gelmekte. Ancak Bodrum’da bulunduğu
dönemde balıkçılık, bahçıvanlık ve turist rehberliği gibi ilginç işlerle uğraşmış
olması da, onun insan ve doğa ile barışık
olan alçakgönüllü bir kişilikte olduğunu
gösterir.
Cevat Şakir “Mavi Anadoluculuk” akımının da fikir babası idi. Onun bu konuda
fikirdaşları Azra Erhat, Sabahattin Eyü-

boğlu, Vedat Günyol ve İsmet Zeki Eyüboğlu idi. Bu akıma göre bulunduğumuz
coğrafyanın kültürü Anadolu’da yaşamış
toplumların yarattığı kültür birikiminin
süzülmüş bir sentezidir. Mavi Anadolucu
akım, hümanist bir akımdır, ağırlığı da
İlkçağ Anadolu kültürüne verir. Çünkü
Halikarnas Balıkçısı’na göre, hümanist
düşünce Batı’dan önce Anadolu’da doğmuştur.
“Çağdaş olmak istiyorsanız, klasik akıl
devriminizi tamamlamak zorundasınız. Klasik kültürün temeli de Anadolu’da
atılmıştır. Bilim, felsefe, kültür, şiir, aritmetik, trigonometri, astronomi gibi akılı
akıl yapan ne varsa bu bilgi enerjilerinin
hepsi Anadolu’nun yediveren toprağının
içinden fışkırmıştır. Öyle ise ayağınızı
toprağınıza sağlam basın. Anadolu’ya sahip çıkın. Orta Asya’dan gelmiş olmanın
gerçeğiyle Anadolu’yla kaynaşmış olmanın şansını bir hümanizmde birleştirin.
Bu sentezi yapıp çağdaşlığa uzanırken
egemenlerin değil, emekçi halkın yanında
olun, yurtseverlikle insancılığınız, evrensel bir sömürüsüz dünya arzulasın. Çünkü siz, Konstantin’den yana değil, Mustafa
Kemal Paşa’dan yana olmalısınız.”
Cevat Şakir, 13 Ekim 1973 te İzmir’de
Merhaba apartmanında vefat etti. Kızı İsmet Noonan bir söyleşide babasının vasiyeti üzerine Bodrum’a getirilişini şöyle
anlatmıştı:
“Cevat Şakir’in ölümüne Bodrumlular
çok üzülmüşlerdi. Birçoğu İzmir’e gelmişti, diğerleri cenazeyi Torba mevkiinde
karşıladılar. Bütün Bodrum halkı yollara
dökülmüştü. Saat 15.30 sıralarında acılı
düdük sesleri Bodrumlunun yüreğine bir
kurşun gibi inmişti. Sonra yol boyunca biz
geçtikçe arkamızdan bütün Bodrum Yollara dökülmüştü. Bütün dükkanlar kapanmıştı. Cenaze ilk oturduğu evin Kumbahçe Mahallesine götürüldü. Yokuşbaşından
itibaren öğrenciler ellerinde çiçeklerle
yollarda bekliyorlardı. Araba bizim evin
önünden geçti. Oradan motorlarla limana
getirilecekti. Cenaze “Halikarnaslım” adlı
tekneye bindirildi. Denizde bir süre gezdirildi. Halikarnas Balıkçısı sevdiği Karaada
ve Salmakis’e veda etti. Bütün körfezde
dolaştırıldıktan sonra cenaze kalenin etrafından limana getirildi. Limana yalnız
balıkçılar gelsin denildi. Babamın tabutunu balıkçılar aldı. Babamın tabutu maviye
sarılıydı. Çelenklerle, narenciye dalları,
palmiyeler, yaseminler, mimozalar vardı.
Saygı duruşu ve konuşmaların ardından
Bodrumlular babamı omuzlarına aldılar.
Çarşı içinden Yeni Cami’ ye kadar sadece bir el hareketiyle mavi bir şey havada
uçtu. Cenaze namazı Yeni Camide kılındı.
Daha sonra tekrar arabalara binildi. Babamın naaşı el üstünde taşınarak Türbe

tepesine götürüldü. Cenaze defnedildikten sonra biz şehre geri döndük. Babamın
mezarı Saldır Şah Türbesinin karşısındaki
tepedeydi. Babamın mezarının yakınında
sadece bir ev vardı. Bu evde yaşlı bir teyze
yaşıyordu. O gece ben Artemis Pansiyonda sabaha kadar ağladım, babam neden
burasını seçti diye. Babamın cenaze töreninden sonra ben Bodrum’un onu çok
sevdiğine inandım. Bodrum, Bodrum
olalı hiç kimseye böyle içten ve görkemli
bir cenaze töreni yapmamıştır.”
Halikarnas Balıkçısı’nın ölümünün Bodrum’daki yansımasını Haluk Elbe ise şöyle
anlatıyor;
“Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın öldüğü haberi Bodrum’da bir top
gibi patladı. Tüm Bodrumlular bu haber
karşısında şaşa kaldılar. Çünkü Onun
Adem babamız gibi yüzlerce yıl yaşayacağına inanmışlardı. Hiç olmazsa en azından onun bir çınar ömrü vardı. Tüm eski
tanışlar bir bir gidecek o, en son sıraya kalacaktı. Bodrumlular onu böyle biliyorlardı. Onun öldüğüne inanamadım.”
Yazının başında sorduğumuz soruya yanıt
olarak evet, bir insan bir kentin kaderini
değiştirebilir… Bodrum’un tanıtımda, sevilmesinde Cevat Şakir’in ve eserlerinin
payı büyük kuşkusuz. Mavi yolculuklar ise
70. yaşına ulaştı. Elleriyle özenle diktiği
palmiyeler, ağaçlar ve tohumlar hala yaşıyor… Bodrum’un kaderine Cevat Şakir’in
görkemli ruhu dokundu.

1925 te Bodrum’a sürgün olarak gelen
Cevat Şakir’in sanata, tarihe, doğaya ve
insana verdiği önem, mütevaziliği, yaşam
felsefesi, oluşturduğu fikir akımları günümüze kadar birçok yazara, kişiye, kuruma
ilham vermiştir. Ülkemizin ilk çevrecisi
olarak sayılır. Cevat Şakir adı Bodrum ile
özdeşleşmiştir.
Bu ilhamın izleri BODTO’da da görülür.
Odamız Mavi Dergisinden stratejik planlarına, projelerine kadar Balıkçının izleri
hissedilir.
Biz de Bodrum Ticaret Odası olarak, Cevat Şakir gibi insanın ön planda olduğu,
coşkuyla, yaşama sevinciyle ve Bodrum
sevdasıyla çalışma gayretindeyiz.
Dergimizin birçok sayısında Balıkçıyı
konu edindik. Onun doğa sevgisi, doğayı koruma çabalarını, mavi yolculuk öykülerini sizlerle paylaştık. Deniz tutkusu,
projelerimizden biri olan Bodrum Deniz
Müzesinde de etkisini gösterdi.
Odamız önderliğinde açılan Bodrum
Deniz Müzesi içerisinde yer alan “Cevat
Şakir Kabaağaçlı Koleksiyonu” kısmında,
Kabaağaçlı’nın aile ağacı ile başlayan bilgilendirme ile bebekliği, aile albümünden
seçilmiş özel fotoğraflarıyla yaşamından
kareler, tarihi belgeler ile kendi kaleminden yazdığı yazıları, çizdiği resimleri ve
kişisel eşyaları sergilenmektedir.
Halikarnas Balıkçısı’nı aramızdan ayrılışının 45. yılında sevgi, saygı ve denizle yad
ediyoruz...
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SADUN BORO

Deniz yürekli adam
Yazı: Işın Barut

Yüzüne baktım,
Bir enginlik ve huzur…
Denizdeyim sandım,
Gökova sabahında,
Çam ve sığla ağaçları arasında.
Kısmet buymuş ya
Dedikodu yaptım balıklarla.
Denizcilerin hiç sönmeyecek feneri,
Titrek yelkenlerin cesur kahramanı,
Hoşçakal güleç yüzlü denizci,
Yelkenler fora…
Aganta burina, burinata!

Işın Barut

“Gökova dünyanın cenneti, Okluk koyu
da Gökova’nın incisidir…”
Onun için çok şey söylenebilir, Dünya’yı
dolaşan ilk Türk denizcisi, Gökova’nın
korunması için yıllarca emek vermiş bir
çevreci, yazar ve dahası… Ama en önemlisi tutkularının peşinden gidebilme cesaretini gösteren gerçek bir doğa aşığı.
Henüz 5-6 yaşlarındayken sürekli kaçıp
denize gidiyor, sandalla açılıyor. İlkokul
3. sınıftayken arkadaşlarıyla 18 Liraya
sandal satın alıyor, sonra ilkokul 6. Sınıfta tek başına bir sandal alıyor ve iki sene
boyunca onunla denize açılıyor. Galatasaray lisesine geçince de iki arkadaş para
birleştirip 450 liraya yelkenli yaptırıyorlar.
O zamanlar gittiği en uzak yer adalar…
Tekstil okumak için İngiltere-Manchester’a gidince denize hasret kalıyor Boro
fakat burada Türkiye’de bulamayacağı birçok denizci yayınını da okuma imkanı yakalıyor. 1952’de üniversiteyi bitirince Yeni
Zelanda’ya gidecek bir yelkenli teknede
3 mürettebata ihtiyaç olduğunu belirten
ilanı görüp hemen başvuruyor, seçiliyor
tabi. Diğer iki kişi, daha seyahat başlarken seferden korkup vazgeçince Boro ve
50 yaşındaki tekne sahibi birlikte İngiltere
Portsmouth limanından sefere çıkıyorlar.
Maceralar başlıyor, korkunç bir fırtınaya
yakalanıyorlar. Boro korkarak ümitsizliğe kapılıyor, şöyle anlatıyor o zamanı “O
fırtınayı hiç unutamam. Beni fırtınadan
helikopterle çekip kurtarsalardı, belki bir
daha denize adımımı atmazdım. Ama
fırtınayla mücadele edip salimen karaya
çıkınca korku geçti. Uzun yolculuğun doyulmaz zevkine bıraktı yerini. Artık açık
denizlerin esiri olmuştum. O yolculukta
kendi kendime söz verdim, bir gün kendi bayrağım, kendi yelkenlimle bu sulara
dönecektim!”
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Türkiye’ye dönünce kendine verdiği söz
peşini bırakmıyor, hayat arkadaşı Odo
Boro, hayalinin peşinde gitmesi konusunda en büyük yardımcısı oluyor ve tüm varlıklarını satarak, o zamanlar Bodrum’dan
bir sahil satın alınabilecek kadar çok olan
para ile tamamlanıyor Kısmet teknesi.
Dünyanın en muzip insanlarından Sadun
Boro, “Çelenk yerine kotra malzemesi
yollayın.” diye ilanını gazetelere verdiği
nikahın ardından 1965’te çocukluğunun
geçtiği Caddebostan’dan çıkıyorlar Odo
Boro ile yaklaşık 3 yıl sürecek tekne yolculuğuna. Teknelerinde radar, GPS, derinlik
göstergesi, oto pilot yok, yokta yok... Buzdolabı, tuvalet ve yeterli harita yok... Tam
yolda ancak dört buçuk mil yapabilen

eski bir makine, emanet bir Sekstant ve
bir Pusula, birde bir telgraf kartı... Bu yokluğa rağmen büyük bir gönül zenginliğiyle süren yolculuğa Kanarya Adaları’nda
yanlarına aldıkları ünlü kedileri Miço da
eşlik ediyor ve muhteşem bir karşılama
ile 15 Haziran 1968’de dönüyorlar Türkiye
sularına.
Dünya seyahati boyunca yamyamlarla tanışmak, korsanlarla karşılaşmak, tufanlar,
alaboralar ve bunun gibi birçok macerayı
korkusuzca aşan Boro 1980 yılında Borum’a
taşınmasıyla beraber, sanki Gökova’nın
kollarında duruluyor, boğazın en sakin
koylarından biri olan Okluk koyu’nu mesken tutuyor, 35 sene burada huzur bulu-

yor ve buranın doğa bekçisi oluyor adeta.
Geçirdiği ciddi sağlık sorunları bile onu
Gökova’dan uzaklaştıramıyor… Öyle ki
Mayıs 2015’te hastanedeyken “Beni Gökova’ya tekneme götürün orada kalmak
istiyorum” diyor ve 10 gün boyunca teknesinde kaldıktan sonra tekrar sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Marmaris’e
getirilerek 5 Haziran günü vefat ediyor…
Onun kadar samimi bir doğa aşığının
dünya çevre gününde ölmesi çok anlamlı. Sanki “beni doğayı koruyarak yaşatın”
diye bir mesaj bırakıyor ardında…
Biz de Mavi dergisi olarak bu sayımızda
işlediğimiz dosya konusu Mavi Yolculuk
hakkında kısa bir söyleşi yapmak için
25 Mayıs günü aramıştık Sadun Boro’yu,
mavi yolculuk işlenecekse Boro’ya yer vermeden olur muydu? Hani içine doğmak
denir ya, işte öyle oldu; Gökova’daymış,
aradığımızda daha yeni getirilmiş hastaneden teknesine, kocaman bir Merhaba
ile karşıladı bizi, fakat hafif bir yorgunlukta vardı bu fırtınalı seste, hisseder gibi
olduk… Bunun üzerine tek bir soru çıktı
dudaklarımızdan:
-Gençlere seslenecek olsanız ne derdiniz?
“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…”
Çok sevdiği Gökova ve doğa için böyle
içten cümlelerle bize veda eden Sadun
Boro’yu, gülümseyerek, sevgi ve saygıyla
anıyoruz… 8 Haziran günü Mahmut S.
Kocadon, Erdem Ağan ve Bodrumlu sevenlerinin de katılımıyla Karacasöğüt’te

sonsuz seferine uğurlanan deniz yürekli adam… Seni unutmayacağız…
Kısmet Teknesi, İstanbul/Hasköy’deki eski Haliç tersanesinin olduğu yerde, Rahmi Koç
Müzesi’nde görülebilir. Sadun Boro’nun kitapları:
•Vira Demir
•Yeni Dünya’ya Fora Yelken
•Kısmet’in Dümen Suyunda
•Bir Hayalin Peşinde
•Pupa Yelken
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Mavi Yolculuk
Rotaları
Bodrum’da Mavi yolculuk denince akla
öncelikle doğa gelir… Gökova, masmavi
deniz, çam ve sığla ağaçlarıyla süslü koylar ve özgün ahşap tekneler… Sabah erken
çıkılır yola-deniz henüz uyanmamışken.
Bodrum’dan Gökova’nın kalbine giden iki
yol vardır biri Mersincik, diğeri Tavşan
Burnu tarafından başlar… Bodrumlular
küçük aile tekneleri ile çıktıkları mavi yolculuklarda genellikle Mersincik rotasını
izlerler… Mersinciğin peşi sıra Körmen,
Harıplı koyları gelir. Sonra hava sakinse
Kocadağ’da yer alan, gökkuşağındaki tüm
renkleri görebileceğiniz mağaraya uğrarsınız, alçaktır mağaranın girişi ve herkes bu güzelliği görebilecek kadar şanslı
değildir, içeride deniz suyunun kayalar
üzerinde bir ressam edasıyla gezindiğini
görebilirsiniz. Sonra sırasıyla tatlı ezgileriyle Armonika, Küçük Çatı ve Büyük
Çatı gelir. Buralar denizin keyfine varabileceğiniz harika duraklardandır. Büyük
Çatı’dan sonra Salih Dayı’nın tadına doyulmaz çam ballarını ürettiği Balıkaşıran
gelir, ardından Amazon güvenli limanı ile
sizi karşılar. İrili ufaklı dantel gibi koyların süslü olduğu rota boyunca en çok tercih edilen koyların bir kısmı bu şekildedir.
Amazon’dan sonra 7 Adalar gelir, doğanın
güzelliği, gecenin karanlığına fener tutan
samanyolunun şarkıları sizi bambaşka
bir rüyaya sürükler... Tuzla ve Löngöz’ün
ardından Sadun Boro’nun çok sevdiği
İngiliz Limanı gelir, tüm koylarda olduğu gibi burada da çam ağaçları denizle
öpüşür, balıklar denizciler hakkında tatlı
dedikodular yapar. Söğüt’ten sonra kumlarının Klopatra için Mısır’dan getirildiği
söylenen Sedir Adası, Akbük, Ören ve
Çökertme peşi sıra sizi karşılar. Bodrum’a
oldukça yaklaşılmıştır artık, mavi yolculuğun son günlerindeyken sanki aylardır
tekne üzerindeymiş gibi bir hisse kapılırsınız. Dönüş yolunda Kissebükü’nde
verilen dinlencenin ardından Orak Adası
mest eder sizi, pürüzsüz yüzeylere sahip
taşlarla döşeli sahilde yürümek, kızıl toprak üstünde oturarak kül rengi zeytinlerin
gölgesinde nefeslenmek yine düş gibidir…
Orak Adası’ndan sonra Tavşan Burnu ile
selamlaşmanın ardından solunuzda Karaada, sağınızda Bodrum’un eskortluğunda
girersiniz limana. Önce Bodrum Kalesi
“Hoş geldiniz” der, ardından yarım bıraktığınız ne varsa… Mavi Yolculuk insanın
kendini yenilenmiş hissetmesini sağlar,
günümüz koşuşturmacalarından uzak64 · Bodrum Mavi · Ekim 2018

Dosya haberimizin girişinde denizlerin iki duayeni Cevat Şakir Kabaağaçlı ve
Sadun Boro’yu konuk ettikten sonra siz değerli okuyucularımıza sektörle ilgili
değerlendirmeler, Mavi yolculuk rotaları, BODTO’nun çevre konulu faaliyetleri ve deniz suyunun faydaları gibi konularda bilgiler vermek istiyoruz. Dönüp
dolaşıp Bodrum’a geleceğimiz bir mavi yolculuğa çıkıyoruz beraber.

laşmak, biraz olsun sessiz koyların
dinginliğini yaşamak insanı rahatlatır.
Zaten deniz böyledir, insanı ferahlatır;
çevrenize baktığınızda Bodrum’da deniz ile uğraşan insanların çoğunlukla
neşeli, esprili ve huzurlu olduklarını
görebilirsiniz. Homeros’un “Şarap rengi deniz.” dediği Ege’de doğayla ve kendinle baş başa kalabilme lüksü huzur
vericidir…
“Deniz, tuzlu suyunun, kabarık dalgalarının çetinliği ile denizciyi bir yandan güçlü kılarken bir diğer taraftan
da fırtına sonrası dinginliği ile kendini
affettirir!”
Böylesine güzellikler sunan mavi yolculuk aynı zamanda Bodrum’da ticari
hayatın da temel taşlarındandır ve birçok sektöre girdi sağlar, bunlardan bazıları yat üretimi, yat turizmi, hırdavat,
nalburiye, perakende, ahşap işçiliği,
döşeme işçiliği ve tersanecilik şeklindedir.
BODTO bünyesinde de ‘‘Yat İmalat,
İşletmecilik ve Su Sporları Sektörü’’

adı altındaki 9 nolu meslek komitesi de
bu sektörler arasında yer etmiş önemli isimlerden oluşmaktadır. Biz de Mavi
dergisi olarak 75. Sayı dosya konumuz
için değerli meslek komitemizi Odamıza davet ederek, mavi yolculuğun nasıl
başladığı, sektör sorunları vb. konularda
kısa görüşlerini aldık. Rahmetli Sadun
Boro’nun standımızı ziyaret ederek bizleri
onurlandırdığı 2015 Boat Show fuarında
da BODTO ile yer alan, Bodrum’da mavi
yolculuğa önemli katkılar vermiş, Adnan
Caner’e ve Ahmet Birol’a bize vakit ayırdıkları için çok teşekkür ederiz. Ayrıca
yine 9 nolu komitemizde yer alan Mahir
Top’u temsilen söyleşimize katılan IBC
Yatçılık Finans Müdürü Bülent Eren’e de
teşekkürlerimizi sunarız.
“Özellikle 1940lı yılların başında Bodrumlu Ziya Güvendiren ustanın başlatmış
olduğu ahşap yapımı balıkçı tekneleri,
Piyadeler, Tirhandiller ve Aynakıç ve Guletler ile Bodrum el yapımı ahşap yatlar
yapımında sadece Bodrum ve Türkiye’ye
değil uluslararası bir üne kavuşmuştur.

Ziya Usta’nın yetiştirmiş olduğu ve Gulet yapımında söz sahibi olan Erol Ağan,
Mustafa Denizaslanı, Engin ve Ali Kemal
Denizaslanı, Mehmet Özyurt, Erol Öztabak, Ziya Tümay, İbrahim Olcay, Hasan
Usta ve daha niceleri Ziya Ustadan devir
almış oldukları ustalık bayrağını başarıyla
sonraki nesillere aktarmaktadırlar.
Daha 1980li yıllarda klasik guletlerin
boyu her gün büyümüş ve bugün 35 metreyi aşmıştır. Gelişen dünya şartlarına paralel olarak guletler artık her geçen gün
daha lüks daha modern, daha sağlam inşa
edilmektedir. Artık kamaralarda geniş çift
kişilik yataklar, geniş elbise gardıropları,
klimalar ve her kamaraya özel banyolar
hatta küvet veya jakuzi bulunmaktadır.
Yat inşa metotlarında dünya yenilikleri
ile birlikte modern ve klasik yapım devam
etmektedir. Guletler ideal Tatil yatlarıdır.
Bir Otelde aradığınız her türlü konfor yatlarda artık sunulmaktadır.” Şükrü Gözütok
BODTO bu konuda neler yapıyor?
BODTO’nun çevre bilinci ve sektörlere
destek konusunda dâhil olduğu çalışmalardan bazılarını özetlersek:
•2005-2008 yılları Gökova Koylarının Temizliği ve bilinçlendirme Kampanyası
•2009’dan beri Venüs Teknesi ile çöp temizliği
•Plaj ve kıyı temizliği yapan STK’lara destek sağlanması
•Mavi dergisinde bozunuma uğrayan peyzajlara dikkat çekme (Tuzla, Gölköy vb.)
•Boat Show fuarlarına katılım
•Bodrum Deniz Müzesi’nin kurulması
•Bodrum limanında yat festivali organizasyonu
•Sektördeki personellere eğitim düzenlemek
•Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Kurulması için önderlik ve lobicilik faaliyeti
yapmak
•Ulusal ve uluslararası toplantıları desteklemek
•Bodrum yat imalatı “İş kümesi rotasını
çiziyor” GEKA projesi
•Çevre koruma ve sektör gelişimi için lobi
faaliyetleri geliştirmek
•BODTO 2007-2017 dönemi stratejik
planlarında sektör gelişimi için hedef belirlemek
BODTO 2005 yılında başlatarak geleneksel hale getirdiği Gökova temizlik kampanyasını yürütmüş ve kampanya kapsamında basın toplantıları düzenlemiş,
halkın duyarlı olması konusunda projeler
geliştirmiştir. Birçok tekneye duyarlılık
konusun yönlendirici rol üstlenen BODTO “Temiz Deniz, Temiz Çevre, Temiz
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Toplum” sloganı ile 11 metrelik Yüzgeç
isimli tekne ile Gökova körfezindeki tüm
koyları dolaşmıştır. BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon o
tarihlerde “Deniz Turizminin beşiği olan
Gökova’yı korumak herkesin görevidir”
demiştir.
Yengeç teknesi ile 15’er günlük periyodlarla süren temizlik turları denizde yaşayan
ve hiçbir ticari kaygı gütmeyen hassas ve
duyarlı balıkçı ailesi tarafından raporlanarak BODTO’ya iletilmiştir.
BODTO daha yakın bir dönemde ise,
2009 yılında, Bodrum ve Çevresi ile Gökova Koylarının temiz tutulmasına ilişkin
Protokol’e taraf olmuş ve bu konuda çalışmalarını arttırmıştır. 2009 yılında „Daha
Temiz Deniz“ sloganıyla Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Belediyesi, Bodrum
Deniz Ticaret Odası, Bodrum Denizciler
Derneği’nin ortak katkılarıyla Bodrum sahilleri ve Gökova Körfezi’nde katı atıkları
toplama amaçlı „Venüs“ teknesi alınmıştır.
5 Haziran 2009 Dünya çevre gününde faaliyete başlamıştır.
Teknenin rotasında bulunan yerler Ada
boğazı, Gümbet, Haremten, Bitez, Karaada, Çatal Adası, Kissebükü ve çevresi, Aspat, Bağla, Kızılburun, Yalıçiftlik, Tavşanburnu, Aspat şeklindedir. Bunun yanı sıra
tekne mavi yolculuğa çıkmış teknelerden
de çöp kabul etmektedir.
Bodrum Deniz Müzesi
Yıllar öncesinde Bodrum’un temel geçim
kaynağı olan süngercilik, balıkçılık ve taşımacılıkta kullanılan tekneleri gün ışığına çıkarmak ve denizcilik tarihini gelecek
nesillere aktarmak için çalışmaları yapılan
“Bodrum Deniz Müzesi” Bodrum Ticaret
Odası’nın proje liderliğinde Muğla Valiliği
İl Özel İdaresi, Bodrum Belediyesi, Deniz
Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Denizciler Derneği’nin proje ortaklığıyla 15 Ekim
2011 tarihinde açıldı.
2010 yılında Bodrum Yat Festivali etkinlikleri kapsamında “Gayıktan Gulete” başlığıyla 200 m2’lik çadırda 17 tekne modeli
sergilenerek tanıtımı yapılan “Bodrum
Deniz Müzesi” 2010 yılında İzmir, İstanbul ve Ankara’da sergilendikten sonra
2011 yılında Çarşı Mahallesinde, Bodrum
Belediyesinin tahsis ettiği eski Bedesten
binasındaki yerini aldı.
Tamamı büyük zanaatkar Ali Kemal Denizaslanı tarafından yapılan teknelerin yer
aldığı “Bodrum Deniz Müzesi”nde sergilenen tekne modellerinin tamamı zamanında Bodrum’da balıkçı teknesi, sünger
teknesi, trol, gangava veya yolcu teknesi
olarak hizmet vermiş gerçek teknelerin ölçekli modelleridir. Müzede model teknelerin yanı sıra geçmişten günümüze Bodrum’da yetişmiş ve bu teknelerde çalışmış
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kaptanlar, gemiciler ve süngercilerin fotoğrafları ve öyküleri ve deniz kabukları
sergisi de yer alıyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu
Muğla Üniversitesi ve BODTO’nun düzenlediği üniversite ile sektörler ve bölgeler arası işbirliği ve koordinasyon çalıştayı
ile başlayan toplantılar ve çalışmalar sonucunda çok çeşitli öneri ve talepler ortaya
çıkmıştır. Bu önerilerin herkes tarafından
çoğunlukla yararlı olarak değerlendirilmesi sonucu planlanması ve somut uygulanması için komisyonlar kurulmasına
karar verilmiştir.
Muğla Üniversitesi Bünyesinde Bodrum’a
açılabilecek okullar konusunda çalışmak
üzere kurulan Yeni Birimler Komisyonu bu konuda yapılan öneri ve görüşleri
değerlendirerek IMEAK DTO Bodrum
Şubesi tarafından yapılan ve Başta Denizciler Derneği olmak üzere diğer kurumlar
tarafından da desteklenen Denizcilik ile

ilgili Yüksek Okul açılması önerisi olumlu
karşılanmıştır.
Bodrum’un ahşap yat yapımı; bakım ve
onarımı konusundaki Türkiye’deki öncü
konumu ve uluslararası alanda kazandığı önem, Mavi Yolculukla birlikte Deniz
Turizmini başlatan ve geliştiren bir ilçe
olması denizciliği ve Bodrum’u ortaya
çıkartan faktörlerdir. Öte yandan bu sektörlerin en geniş anlamda konumlandığı
ilçenin Bodrum olması sektöre eğitimli
eleman ihtiyacını doğurmakta, eğitilen
elemanların da istihdam imkânını sağlamaktadır.
Denizcilik Meslek Yüksek Okulunda açılan programların bir yandan denizcilikle
ilgili temel eğitimleri verirken bir yandan
da bu boşlukları doldurması yöresel ve
toplumsal gelişmelere, bölgenin sektörel
yönden ekonomik ve istihdama yönelik
taleplerine cevap vermesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda, Bodrum Denizcilik
Meslek Yüksekokulu’nda açılan programlar şu şekildedir:

1. Yat Yapımı, Bakım Ve Onarımı Programı
2. Deniz Turizmi İşletmeciliği Programı
3. Uluslararası Yat Kaptanlığı Programı
Mavi Yolculuk Rotalarından Örnekler:
Ege kıyılarında mavi yolculuğa en elverişli 2 rota bulunur diye anlatıyor Azra Erhat Mavi Yolculuk-1 kitabında. “Birincisi
Gökova körfezi, öteki çok daha uzun bir
yolculuk gerektiren Marmaris ve Antalya
arasındaki kıyılar. Biri eski Karya, öteki ise
eski Likya yöresini kapsar. Bu iki bölgede
doğal zenginlikleri, tarihi anıtları, kalıntıları ile Türkiye’nin en ilginç yörelerindendir. Arkeoloji bakımından iki yörede
büsbütün günışığına çıkmamış hazineler
saklar, fakat açıkta görülen buluntular ve
anıtlar bile baş döndürücü güzelliktedir.
Bu yüzdendir ki mavi yolculuk boyunca
bu iki bölgenin deniz kıyılarını olduğu kadar içlerini de gezmeye ve arkeolojik kalıntıları gereğince görüp değerlendirmeye
çalışırız. Mavi yolcular birer arkeolog değildir, fakat çok defa arkeologların görmedikleri, bilmedikleri yerleri keşfederek
birçok konuda bilim adamlarına öncü
olmuşlardır.” Tabi bunda mavi yolcuların
entelektüel yapısı ve aydın dünya görüşü
oldukça etkili olmuştur. “Örneğin Kerme
Körfezinde Cedrea (bugünkü adı ile şehir
veya şehiroğlu) adasını ilk keşfeden mavi
yolculardır. Mavi yolcuların üstünde ısrarla durdukları bir başka yer de Kaş ile
Demre arasında bulunan Kekova Adası ve
onun şaşırtıcı güzellikteki köyü “Kale”dir.
Kale hem bir doğa cenneti, hem de tarihle
bugünün hiçbir yerde eşine rastlanmadık
biçimde karışımıdır.”
Sonuç olarak mavi yolculuk günümüzde
revaçta olan, çok farklı rota alternatifleri
sunabilen, Bodrum’a girdiler sağlayan bir
turizm alanı olarak varlığını sürdürmektedir. Bu konuda yapılacak planlama çalışmaları olumlu, olumsuz yönlerin, fırsat
ve tehditlerin değerlendirilmesi ile kaliteyi geliştirecektir, ümidimiz bu yöndedir.
Bu öncelikle merkezi politikaların teşviki,
yerel üretici firmaların farkındalığı ve hedef kitlenin bilinçli tercihler yapması ile
gerçekleşecektir. Bodrum mavi yolculuk
konusundaki engin kültürünü, tarihini,
potansiyelini ve doğa sevgisini koruyacaktır…
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DENİZ, GÜNEŞ, BODRUM ve SAĞLIK
Doç. Dr. Funda SEVENCAN
Bodrum Toplum Sağlığı Merkezi
Deniz ve Güneş bizlere iyi geliyor, çünkü gerçek birer şifa kaynakları.
Modern tıbbın kurucusu olarak bilinen Hipokrat’ın, deniz suyunun
yaraları iyileştirdiği keşfinden sonra başka hastalıklar için deniz
suyu kullanılmaya başlanmıştır. Böylece deniz suyu eski çağlardan
bu yana tıp alanında sıklıkla kullanılagelmiştir. İçerdiği mineral tuzları, aminoasitler ve eser elementler ile doğal bir tedavi yöntemidir ve
içindeki kalsiyum karbonat, sülfat, potasyum klorür ve sülfat, magnezyum klorür, magnezyum sülfat ile tam bir şifa özelliği taşır.
Deniz suyu özellikle en büyük organımız olan derimize ve ruh sağlığımıza
olumlu etkiler yapar. Deniz suyu ile ciltteki yaralar iyileşmekte, isilik ve tahriş alanları düzelmekte, egzema, atopik dermatit, sedef ve rosacea gibi cilt hastalıklarına da büyük yarar sağlar. Saç sağlığına da önemli etkisi vardır. Saçların kepeklenmesini ve yağlanmasını önler. Ayrıca ciltteki ölü hücrelerin yok olmasına, bağışıklık sistemin güçlenmesine, kandaki
oksijen miktarın artmasına, tiroid aktivitesinin artmasına, mikroplardan ve enfeksiyonlardan kurtulmaya yardımcı olur.
Mantar gibi olumsuz etkenlerden vücudu arındırır.
Deniz suyunun ruh sağlığına olumlu etkileri olduğu da bilinmektedir. Kaygı bozukluğu, depresyon, sinirlilik gibi ruhsal
bozukluklara, içerdiği iyonlarla beyindeki melatonin ve serotonin seviyesini dengeleyerek olumlu etki etmektedir. Deniz
suyunun ayrıca son zamanlarda diş sağlığına da önemli katkısı olduğu gösterilmiştir. Diş ağrısı esnasında deniz suyu
gargara yapıldığında ağrıyı giderdiği, ağızda bulunan yaraların da hızlı iyileşmesini sağladığı görülmüştür. Bodrum’un
müthiş güneşinden ise özellikle yararlanmak gerek. Tabi ki 10:00-15:00 saatleri dışında. Bu saatler dışında yarım saatlik güneş banyosu ile kemik erimesi, çocuklardaki raşitizm, depresyon, kanser,
obezite ve şeker gibi hastalıkların önüne geçilebileceği ve güneş ışınları sayesinde üretilebilen D vitamininin sağlık için çok önemli bir vitamin olduğu bilinmektedir. Güneş ışınları ayrıca kas zayıflığına karşı vücudu korur, kalp atışını
düzenler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, tiroit fonksiyonlarını ve normal
kan pıhtılaşması için gereklidir. Ciltte egzama, akne ve hatta kepeklenmeyi iyileştirir. Güneş, özellikle çocukların kemiklerin ve dişlerin gelişiminde temel bir
rol üstlenen D vitamininin sentezlenmesini için çok önemlidir. Bedenimiz yaz
boyunca biriktirdiği D vitaminini kış aylarında kullanmak üzere yağ hücrelerinde depoladığı için Bodrum’un nefis güneşi ve mavi bayraklı plajlarından bol
bol yararlanmanızı öneririm.
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DENİZCİLİK SEKTÖRÜYLE İLGİLİ
9 NOLU MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİMİZ

TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Bodrum Yarımadası antik çağdan bu yana
denizci ruhunu korumakta. Eskiden karayolu ulaşımının olmadığı bu eşsiz yarımadada deniz yoluyla ulaşım sağlanmaktaydı, neredeyse hepsi birer denizci olan
bodrum halkı karayolu ulaşımında yük
taşımada develerden faydalanırken denizde ise Bodrum’un özgün ahşap tekneleri
bayrağı devralıyordu.
Zamanla gelişen turizm altyapısıyla birlikte yarımada artık deniz turizminde de
gurur kaynağı. Öyle ki Cevat Şakir’in bölgemize en büyük armağanlarından olan
Mavi Yolculuk için en kaliteli hizmet ve en
sağlam tekneler yine Bodrum’dan sağlanmakta. Kum teknelerinin turist taşımada
kullanılmasıyla gelişen mavi yolculukta
artık ahşap tekneler 5 yıldızlı otelleri arat-
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mayan kalitede hizmet sunarken eşsiz Gökova körfezi ve çevre koylar bu teknelerle
süsleniyor.
Uzun yıllar guletlerin, tirhandillerin yüzdüğü Bodrum koyları ve limanlarında artık kurvaziyer gemileri ve feribot hatları
da deniz turizmini beslemekte. Bodrum
Limanından, Kurvaziyer Limanından ve
Turgutreis Limanlarından kalkan feribotlar yarımadayı Datça’ya ve Kos, Rodos,
Simi gibi karşı adalara bağlıyor.
Kurvaziyer Limanının Bodrum’a Katkısı
Bodrum Yolcu Limanı ise kurvaziyerler
ile tek seferde getirdiği binlerle turist ile
Bodrumlu esnafın yüzünü güldürmeye
devam ediyor. 2018 yılı itibariyle Haziran
ayına kadar ortalama 94.245 turist deniz
yoluyla ilçemize gelmişzken bunun büyük

bir bölümünü kurvaziyer turistleri oluşturuyor. 2017 yılında beldemiz 22 kurvaziyerle 31.817 turisti ağırladı, 2016 yılında
ise 46 gemi ile 61.315 turist ağırlanmıştı.
2015 yılından sonra düşüş gösteren deniz
yolu giriş sayılarının bu yıl itibariyle artması bekleniyor, bizim de Bodrum Ticaret
Odası olarak öngörümüz bu şekilde.
Bodrum Limanından Bardakçı’ya giden
küçük pancar motorlu tekneler ise hala favorilerimiz arasında. Özellikle ay ışığında
bu teknelerle yapılan geziler unutulmaz
anlar yaşatıyor.
Bodrum Ticaret Odası üyelerine de %10
gibi bir indirim sağlayan Bodrum Express Lines gibi feribot firmalarıyla yazı
renklendirmek ve farklı bir seyahat yaşamak mümkün.

DENİZ TURİZMİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÜYELERİMİZ
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T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2017 YILINDA MUĞLA İLİ GÜMRÜK KAPILARINDAN ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPAN TURİSTLERİN AYLARA VE HUDUT KAPILARINA GÖRE DAĞILIMI

MİLAS-BOD
DALAMAN
MARMARİS BOZBURUN BODRUM
HAVALİMA
LİMANI
LİMANI LİMANI
HAVALİMNI
N

HUDUT
KAPISI

OCAK

830

1.541

394

0

MANTARBU
RNU
LİMANI

1.770

733

FETHİYE
LİMANI

DATÇA
LİMANI

57

3

YALI
KAVAK
LİMANI

TURGUT
REİS
LİMANI

GÜLLÜK
LİMANI

240

12

AYLIK
ARTIŞ %

AYLIK

0

AYLARIN
TOPLAMI

5.580

-3%

5.580

ŞUBAT

515

26

2.392

0

1.650

502

30

21

212

11

2

5.361

-36%

10.941

MART

3.270

366

3.590

0

2.127

786

89

56

275

2

0

10.561

-45%

21.502

NİSAN

43.078

13.823

9.166

0

4.463

5.398

708

210

293

15

26

77.180

9%

98.682

MAYIS

148.052

50.067

14.425

595

16.341

15.159

1.531

648

331

2.324

282

249.755

6%

348.437

HAZİRAN

199.205

85.166

13.381

2.598

13.492

16.849

2.608

892

261

7.043

1.031

342.526

25%

690.963

TEMMUZ

232.494

110.414

19.322

3.065

24.099

22.230

3.262

1.748

249

4.970

1.959

423.812

17% 1.114.775

AĞUSTOS

227.043

107.579

19.643

4.400

21.333

24.240

3.736

2.285

373

12.295

2.586

425.513

18% 1.540.288

EYLÜL

203.225

80.633

20.631

2.751

17.581

25.027

3.076

1.336

284

10.122

1.364

366.030

19% 1.906.318

89.776

33.640

11.988

261

12.245

15.053

1.548

514

221

2.503

128

167.877

1% 2.074.195

1.918

160

3.604

22

1.940

1.223

195

615

114

138

42

9.971

1% 2.084.166

995

16

784

0

1.967

1.046

194

21

155

131

28

5.337

25% 2.089.503

1.150.401

483.431

119.320

13.692

119.008

128.246

17.034

8.349

3.008

39.566

7.448

2.089.503

EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

2018 YILINDA MUĞLA İLİ HUDUT KAPILARINDAN İLİMİZE GİRİŞ YAPAN İLK BEŞ ÜLKENİN DAĞILIMI

5.743

8.345

19.343

70.939

235.893

273.660

360.706

361.997

306.371

165.634

9.878

4.268

5.743

14.088

33.431

104.370

340.263

613.923

974.629

1.336.626

1.642.997

1.808.631

1.818.509

1.822.777

2018 YILINDA MUĞLA İLİ GÜMRÜK KAPILARINDAN ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPAN TURİSTLERİN AYLARA VE HUDUT KAPILARINA GÖRE DAĞILIMI
MİLLİYETİ

TOPLAM

366.305
158.866
71.197
69.645
50.644
238.734
955.391

İNGİLTERE
RUSYA FEDERASYONU
UKRAYNA
ALMANYA
POLONYA
DİĞER
TOPLAM

HUDUT
KAPISI

7)ZϮϱй

ALMANYA 7%
UKRAYNA 8%

MANTARBU
RNU
LİMANI

FETHİYE
LİMANI

DATÇA
LİMANI

GÜLLÜK
LİMANI

YALI
KAVAK
LİMANI

TURGUT
REİS
LİMANI

AYLIK
ARTIŞ %

AYLIK

AYLARIN
TOPLAMI

511

74

1.135

0

1.875

1.200

13

14

233

53

7

5.115

-8%

5.115

ŞUBAT

249

53

657

0

1.753

610

52

6

248

62

0

3.690

-31%

8.805

MART

9.900

3.919

1.914

0

1.975

1.009

72

23

179

65

0

19.056

80%

27.861

NİSAN

67.643

25.683

6.583

0

4.514

3.916

507

71

260

106

54

109.337

42%

137.198

MAYIS

207.089

90.688

11.161

370

13.539

16.840

1.727

308

215

2.001

220

344.158

38%

481.356

HAZİRAN

268.874

138.541

15.545

1.876

18.386

18.856

3.643

858

252

5.978

1.226

474.035

38%

955.391

TEMMUZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100%

955.391

AĞUSTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100%

955.391

EYLÜL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100%

955.391

EKİM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100%

955.391

KASIM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100%

955.391

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-100%

955.391

554.266 258.958

36.995

2.246

42.042

42.431

6.014

1.280

1.387

8.265

1.507

955.391

TOPLAM

POLONYA 5%

BODRUM
LİMANI

OCAK

ARALIK

7E'7>dZϯϴй

MİLASDALAMAN
BODRUM MARMARİS BOZBURUN
HAVALİMNI HAVALİMA
LİMANI
LİMANI
N

BİLGİLER, MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PASAPORT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN VE HAVALİMANLARI YER HİZMET KURULUŞLARI İLE LİMAN BAŞKANLIKLARINDAN
SAĞLANARAK MUĞLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNCE KÜBRA KAYRAK TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.
RUSYA
FEDERASYONU
17%

BİLGİLER YAZDIRILDIĞI TARİHTEN ÖNCEKİ AYLARI KAPSAR. KAYITLARDAN YAZDIRILDIĞI TARİH:
TELEFON: 0252 - 214 12 61 FAKS: 0252 - 214 12 44
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KAYITLARIMIZDAN YAZDIRILDIĞI TARİH:
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Dosya
Yabancı katılımcıların sürekliliğini nasıl sağlıyorsunuz, kaç yıldır yabancı yarışmacılarınız oluyor?
Yelkencilik ruhunu doğru yansıtıyor olmamız, yabancı katılımcıların ilgisini belki de en çok çeken şey. Dünyanın dört bir
yanından gelen insanlar burada benzersiz
ve kalıcı dostluklar oluşturuyor. Çünkü
katılımcıların hepsinin hayatının merkezi deniz. Aynı dünyayı paylaşan insanlar
birbirleriyle yakınlaşıyor ve her sene ekim
ayında, Bodrum’da bir araya geliyor. Bir
de üstüne organizasyonun festival boyutu eklenince insan The Bodrum Cup’tan
vazgeçemiyor. Bu yüzden yabancı yarışmacılar uzun zamandır bizlerle birlikte.
Sayıları da giderek artıyor.

Süleyman Uysal

The Bodrum Cup Organizasyon
Komitesi Başkanı
Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
23 Eylül 1988 tarihinde İzmir’de doğdum.
İlk ve orta öğrenimimi Bodrum’da tamamladım. İzmir Amerikan Lisesi’nden mezun
olduktan sonra Bilgi Üniversitesi İletişim
Fakültesi Reklamcılık Bölümü’nü onur derecesiyle bitirdim. İş hayatıma İstanbul’da
başladım, daha sonra 1961 yılında kurulan aile şirketimizin üçüncü kuşak yöneticisi olarak Merhaba Gemicilik ekibinin başına geçtim ve Bodrum için önemli birçok
projeye dahil oldum. Merhaba Gemicilik,
2014 UDHB Raporu’nda “Ülkemize en çok
gemi getiren” 3. şirket unvanını kazandı.
TURSAB Bodrum BYK’nin 2. Başkanlığı
yaptım ve TURSAB’ın 42. yılında Onur
Ödülü’ne layık görüldüm. Uzun zamandır
da The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi’nin başkanlığını yapıyorum.

The Bodrum Cup’ın markalaşma sürecinden bahseder misiniz? Nasıl bu aşamaya geldiniz?

Şu anki Onursal Başkanı’mız Erman Aras
ve yakın zamanda aramızdan ayrılan değerli abimiz Prof. Dr. Galip Beygü İsel
gibi birçok Bodrum ve deniz aşığı insan
bir araya gelerek 1989 yılında The Bodrum Cup’ı organize etmeye başladı. The
Bodrum Cup’ın temelinde Era Bodrum
Yelken Kulübü var. 1989 yılında Era Yatçılık ve Turizm, The Bodrum Cup Yat
Yarışları’nı organize etme kararı ile start
aldı. O zamandan bu yana Era Bodrum
Yelken Kulübü tarafından düzenlenen
The Bodrum Cup, şu anda 30 yıldır
kesintisiz olarak ülkemizde düzenlenmiş en önemli organizasyonlardan biri. Festivalimizin
katılımcı yat, yelkenci, izleyici
ve sponsor sayısının yanı sıra
rotası da sürekli büyüdü.
Şu anda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum
Belediyesi’nin destekleri,
Amerikan Hastanesi ve
Four Seasons Hotel’in isim
sponsorluğunun yanı sıra
Yalıkavak Marina, Opet,
Setur Marinas, Arçelik,
Ford Otosan, Anadolu
Sigorta ve Metro gibi çok
büyük firmaları da arkasına
almış durumda. Klasik bir
yelken yarışından çok daha
fazlası olan The Bodrum Cup,
Akdeniz’in en büyük deniz festivallerinden birisi.
Dijital ortamdaki başarınızı neye
borçlusunuz?
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The Bodrum Cup’ın her alanı, müthiş bir
görsel potansiyeline sahip. Bu durum hem
karada hem de suda geçerli. Aynı şekilde
yeni dostlukların oluşturduğu kareler de
bir o kadar değerli. Biz de bu imkanları
doğru kullanıyor, festivalimize katılamayan insanların dikkatini çekmeyi başarıyoruz.
The Bodrum Cup sadece deniz üstünde yarışlara değil aynı zamanda karada
da süren etkinliklere sahne oluyor. The
Bodrum Cup artık sadece bir yarış değil, etkinliğinizde sadece spor yok sanat
da var, gastronomi de var, bu da etkinliğin sürdürülebilirliğini ve kalitesini
etkiliyor; bu konuda neler söylemek istersiniz?
Her zaman da söylediğimiz gibi The Bodrum Cup bir yat yarışından daha fazlası,
tam bir festival. Festivale eklediğimiz bu
etkinlikler de The Bodrum Cup’ın ruhuyla tamamen uyumlu. Mesela Metro, Gastronometro ve Arçelik sponsorluğunda
yaptığımız Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek
Yarışması, kapalı kutu konseptinde gerçekleşiyor. Bunun sebebi ise eskiden yatların birçoğunda mutfak ekipmanı bulunmazmış. O yüzden doğadan bulabildikleri
yiyecekleri doğaçlama bir şekilde yemeğe
çevirirlermiş. Biz de burada aynısını yapıyoruz. Katılımcılar hiçbir şekilde kutunun içinde ne olduğunu bilmiyor. Ancak
açtıktan sonra onlarla bir yemek oluşturuyor. Organizasyon bunun gibi birbiriyle uyumlu bileşenlerden oluşunca doğal
olarak ortaya sürdürülebilir ve kaliteli bir
festival çıkıyor.

The Bodrum Cup’ın Yarımadanın ticari
yaşamına katkısına bakacak olursak, etkinlik ortalama ne kadar ekonomik girdi sağlıyor ve daha çok hangi sektörleri
etkiliyor?
Organizasyonumuz geçen sene 8.000 izleyiciyi ağırladı, bu rakamın bu sene 10.000
olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla yaz sezonu biterken Bodrum’a bu kadar fazla
kişinin gelmesi en çok esnafın yüzünü
güldürüyor. Bodrum, Türkiye’nin popüler
bir tatil beldesi olarak yaz sezonu dışında
çok hareketli olan bir bölge değil. Tam yaz
sezonunun bitişinde bu kadar fazla kişiyi
Bodrum’a getirdiğimizde yerel halka inanılmaz faydalar sağlıyor. Bu durumun bir
benzeri de otel ve pansiyonlar için geçerli.

Çünkü onlar da yaz sezonunda aktif olarak çalışıyor ve yılın kalan aylarında fazla
müşterisi olmuyor. Katılımcılarımız onların da yüzlerinin gülmesini sağlıyor.
Bir de Tirhandil Cup var, alt markanız
olarak organize ediliyor, ondan bahsedebilir misiniz? Tirhandil Cup’ta ne kadar yol kat edilmiştir, amacı nedir?
Karia’lıların deniz ticaretinde önemli bir
yer sağladığı Ege ve Akdeniz’deki ticaretin gözbebeği olan Tırhandiller, neredeyse 2000 yıldır sadece küçük değişiklikler
geçirerek ve aynı formu kullanarak günümüze kadar gelmiş. Yöremizde bugün de
üretilmekte olan, üstün manevra kabiliyeti, deniz seyrine uygun, hızlı ve denizci
tekneler olan, balıkçılık ve sünger avcılığı
için yakın zamana kadar kullanılan, bugün de turizme hizmet eden Tırhandiller,
The Bodrum Cup’ın en renkli katılımcı
yatlarını oluşturuyor. Yerel değerlerimizi
tüm dünyaya tanıtmak amacıyla The Bodrum Cup markamız altında Tırhandil’e
özgü ne varsa gerçekleştirdiğimiz Tırhandil Cup organizasyonu, 2016 yılından bu
yana her kış birkaç etaptan oluşacak şekilde düzenleniyor.
Bu sene yapılacak yarışlarda etkinliğin
çapı da genişliyor, yarışmanın İstanbul
ayağından bahseder misiniz? Ne gibi etkinlikler olacak bu yıl?
30. yılımıza özel bu yıl Four Seasons Hotel
sponsorluğunda İstanbul’dan başlayan bir

etap oluşturduk. 13 Ekim’de yarışa katılacak 25 mega yatın İstanbul Boğazı’nda
gerçekleştireceği kortej geçişi olacak. Tüm
İstanbulluları, bu görkemli geçişi izlemeye
davet ediyoruz. Devamında ise 14 Ekim’de
isteyen herkes Setur Fenerbahçe Kalamış
Marina’da bu 25 mega yatı yakından inceleme şansını elde edecek. 15 Ekim’de
ise Setur Fenerbahçe Kalamış Marina’dan
start alan yatlar Adalar’ın çevresini dönerek birinci etabı tamamlayacaklar ve Bodrum’a kadar uzanan Four Seasons Hotel
The Bodrum Cup Istanbul Challenge yarışları başlamış olacak.
Son olarak, Bodrum Cup ile ilgili ileri
dönem hedefleriniz nedir?
The Bodrum Cup’ı daha büyük bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz. Şu anda
Akdeniz’in en büyük yelken festivallerinden biriyiz. Bu konuda attığımız en önemli adım da Arsenal Futbol Kulübü’nün eski
eş başkanı ve Premier League’in kurucularından David Dein’i komodor olarak
ekibimize dahil etmekti. Yabancı katılımcı
sayımızı artırmak için bu kış The Bodrum
Cup’a katılan yatlarımızı Avrupa’daki yelken yarışlarına gönderdik. Dünyadaki hatırı sayılır yarışlara bizden birçok temsilci
gitti ve oradaki yelken yarışlarından derece almış yatları The Bodrum Cup’a davet
etti. Bu sayede birçok yelken kulübüyle de
kardeş kulüp olduk. İlerleyen yıllarda The
Bodrum Cup’a bu kulüplerin deneyimli
yelkencilerinin katılmasını bekliyoruz.
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Ülkemiz spora elverişli ve uygun iklimsel özellikleri ile tüm beldeleriyle ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. Önemli olan bu organizasyonun lokalde kalmayıp hem Dünyada ses getirmesi hem de sürdürülebilir bir rotayı kapsamasıdır.
Bu anlamda en güzel örneklerimden biri olan bodrum Cup Yarışları 2018’de çapını genişleterek İstanbul ayağında da gerçekleşecektir. Bunun gibi bodrum Leleg Yolu’nun Karia Yoluna hatta ve hatta Likya yoluna bağlanması kalıcılığını arttıracaktır. Ülkemizin bu
sene ev sahipliği yaptığı Dünya Ralli Şampiyonası da TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı’nın dediği gibi Bodrum’ kadar uzanmalı ve
genişlemelidir. Her alanda olduğu gibi sporda da sürdürülebilirlik sağlanması gerekmektedir.
Marmaris Dünya Rallisi
8 yıl aradan sonra yeniden ülkemize dönen Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)’de
sezonun 10.yarışı olan Türkiye Rallisi büyük bir görsel şölenle başladı.
22 ülkeden 58 otomobil ve 116 sporcunun
katıldığı, yerli ve yabancı 350 medya mensubu tarafından takip edilen organizasyon
Netsel Marina’da gerçekleştirilen start
seremonisi ile başlamış oldu. Organizasyon açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti
Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, AK Parti Aydın Milletvekili Kuvvet Erim, Spor Genel
Müdürü Mehmet Baykan, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, Muğla Valisi Esengül
Civelek, Marmaris Kaymakamı Celalettin
Yüksel, Marmaris Belediye Başkanı Ali
Acar ve sanatçı Emel Sayın ile çok sayıda
davetli katıldı. Marmaris Netsel Marina
girişinde gerçekleştirilen seremonide Bakan Kasapoğlu, sporculara başarı dileyerek organizasyonu resmen başlatırken,
yurt dışından gelen çok sayıda sporsever
ile töreni tekne ve yatlardan takip eden
izleyiciler de alkışlarla pilotları destekledi.
Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler,
daha sonra yat ile Atatürk Meydanı’na geçerken tekne ve yatlardan yarışları takip
eden turistleri selamladı. TURSAB Tur78 · Bodrum Mavi · Ekim 2018

key Full Speed seyirci özel etabı öncesi,
meydanda uzun süre havai fişek gösterisi
yapıldı.
Rallinin ikinci günü olan 14Eylül Cuma
koşulan 6 özel etabın ardından genel
klasman Thierry Neuville birinciliği ile
tamamlanırken, ikinci Sebestian Ogier
ve üçüncülükte de Andreas Mikkelsen
yer aldı. Hyundai pilotu Neuville ile Ford
pilotu Ogier arasında sadece 0.3 saniyelik
fark var. Mikkelsen ile Ogier arasındaki
fark ise 2.3 saniye… İlk üçün 2.6 saniye
içerisinde sıralanmış olması Türkiye Rallisi’ndeki heyecanı ortaya koyuyor.

Zorlu ralli, 15 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve İçmeler ve 16 Eylül Pazar
günü de Marmaris, Ovacık, Gökçe etaplarında devam etti. Ekipler pazar gününü ve
ralliyi İçmeler pazar yerinden başlayarak
Asparan’da sona eren Power Stage (avantaj etabı) ile yarışı tamamladı. Rallinin
finiş seremonisi ve ödül töreni de saat
14:28’den itibaren Asparan Servis Park‘taki podyumda gerçekleştirildi.
Quamaster Yüzme Yarışları
Muğla Valiliği’nin himayesinde, Türkiye
Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirli-

ğiyle Bodrum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “6. Uluslararası Arena
Aquamasters Yüzme Şampiyonası”, 6-8
Ekim tarihlerinde ilk kez Bodrum’da gerçekleştirildi.
Birçok farklı etkinliği bir araya getiren
programıyla, Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler
arasındaki en kapsamlı şampiyonalar bütünü olan 6. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, dünyaca ünlü su
sporları markası Arena’nın desteği ve isim
sponsorluğunda, Türkiye’den ve dünyanın
dört bir yanından deniz, doğa ve yüzme
tutkunu binden fazla sporcuyu ağırladı.
6.Uluslararası Arena Aquamaster Yüzme Şampiyonası Türkiye’de ilk kez yapılan dolunayda yüzme yarışı ile start aldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme
Federasyonu öncülüğünde Özel bir firma
tarafından ilk kez yapılan dolunayda yüzme yarışı, heyecanlı olduğu kadar renkli
görüntülere de sahne oldu. Bodrum’un
Yalıçiftlik Mahallesindeki eşsiz koyda gerçekleştirilen 6. Uluslararası Arena Aqu-

amasters Yüzme Şampiyonası’na Türkiye’nin farklı illerinden katılan 270 yüzücü
500 metrelik parkuru tamamladı. Genç
yaşlı, kadın erkek, hata engelli yüzücüler
yarış öncesi ısınmayı ihmal etmedi. Amatör ve profesyonel yüzücüler Türkiye’de
bir ilki gerçekleştirecekleri için çok heyecanlaydı.
Etkinliğin sponsoru olan Profilo’nun
Pazarlama Müdürü Burcu Seçkin, şampiyona ilgili basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, “Çok güzel bir hava var. Çok
güzel bir ortam var, katılım çok yoğun. Bu
akşam dolunayda yüzme yarışını gerçekleştireceğiz. Bu Türkiye’de bir ilk olarak
gerçekleşecek o yüzden çok büyük heyecan duyuyoruz ve böyle bir organizasyonu
destekliyor olmaktan da çok büyük gurur
duyuyoruz.” şeklinde konuştu.
Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası; Marmaris, Bodrum ve
Ağustos 2018’de İstanbul etabının hayata
geçmesiyle yılda 3 kez düzenleniyor

9. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Sonuçları:
Profilo Dolunay’da Açık Su Yüzme Yarışı’nı (500 mt) kadınlarda 05.52 ile Hilal
Zeyneb Saraç, erkeklerde ise 05.26’lık dereceyle Tolga Öcal birinci olarak tamamladı. Profilo Açık Su Yüzme Dayanıklılık
Yarı Maratonu’nu (5K), aynı zamanda
yarışmanın onur konuğu da olan Carina
Bruwer 1.19.56 ile, erkeklerde ise Oleg
Astanin 1.15.06 ile birinci olarak bitirdi.
Yarışmanın 2. günü gerçekleştirilen Hapimag Maratonu 10K’nın birincileri kadınlarda 2.44.58 derece ile Carina Bruwer,
erkeklerde ise 2.33.03 ile Emrah Özsevim
oldu. Peugeot Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın 1,5K ve 3K olarak gerçekleştirilen
iki farklı etabının birincileri 1,5K’da kadınlarda 0.25.47 ile Pınar Arpınar Avşar,
erkeklerde ise 0.22.42 ile Halim Lafci olurken, 3K yarışının birinciliğini kadınlarda
Deniz Kayadelen 47.05 ile erkeklerde ise
0.41.05’lik derecesiyle Oleg Astanin göğüsledi.
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BODRUM TANITMA VAKFI
2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ İSTATİSTİKLERİ
MİLAS-BODRUM HAVALİMANINA GİRİŞ YAPAN TURİSTLERİN MİLLİYETLERİNE GÖRE DAĞILIMLARI
2016 YILI OCAK-HAZİRAN SONU

ÜLKE
İNGİLTERE
HOLLANDA
FRANSA
BELÇİKA
POLONYA
RUSYA
İSVEÇ
ALMANYA
DANİMARKA
AZERBEYCAN
UKRAYNA
ÇEK
CUMHURİYETİ

TURİST SAYISI

60.586

İRAN
ROMANYA
BULGARİSTAN
BEYAZ RUSYA

ÜLKE

TURİST SAYISI

İNGİLTERE

42.847

İNGİLTERE

61.922

11.756

BELÇİKA

4.850

FRANSA

10.308

POLONYA

3.148

İSVEÇ

197

RUSYA

8.323

ALMANYA

6.922

DANİMARKA

1.127

AZERBEYCAN

810

ÇEK
CUMHURİYETİ

41

FİNLANDİYA

43

SIRBİSTAN

482

NORVEÇ

9.279

309

SIRBİSTAN

LİTVANYA

TURİST SAYISI

HOLLANDA

İTALYA

NORVEÇ

ÜLKE

27.255

FİNLANDİYA

İRLANDA

2017 YILI OCAK-HAZİRAN SONU 2018 YILI OCAK-HAZİRAN SONU

UKRAYNA

İTALYA

1.137

İRLANDA

2.749

LİTVANYA

1.709

ROMANYA

1.242

İRAN

1.669

BULGARİSTAN

296

İSRAİL

İSRAİL
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351

BEYAZ RUSYA

12.132

HOLLANDA

7.890

BELÇİKA

1.781

FRANSA

10.655

POLONYA

1.638

İSVEÇ

21.844

RUSYA

9.952

ALMANYA

2.634

DANİMARKA

1.486

AZERBEYCAN

981

ÇEK
CUMHURİYETİ

52

FİNLANDİYA

266

SIRBİSTAN

96

NORVEÇ

11.004

291

UKRAYNA

İTALYA

556

İRLANDA

2.009

LİTVANYA

1.353

ROMANYA

332

İRAN

1.213

BULGARİSTAN

7.346

İSRAİL

1.422

BEYAZ RUSYA

20.135
4.287
9.721

32.824
36.109
2.225

28.072
3.000
1.266

17.789
4.038
68

510
803
737
58

2.511
254

3.296
3.207
1.694
5.901
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