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BODRUM TİCARET ODASI KURUMSAL YAYINIDIR PARA İLE SATILMAZ

Başkandan

Mahmut Serdar KOCADON

Değerli Üyelerimiz,

Birçok başarılı çalışma ile geride bıraktığımız bir yıl içerisinde Odamız
hedeflediği yurt içi fuarlara katılım
sağlamış ve kurucuları arasında yer aldığı Bodrum Tanıtma Vakfı’nın (BOTAV) yurt dışı fuar katılımlarına da
destek sağlamıştır.
2018 yılı turizm verilerine bakacak
olursak, 2018 yılı Ocak- Kasım Ayı
Muğla ili hudut kapılarından ülkemize
giriş yapan turist sayısında artış yaşanmıştır. Çoğunluğu yabancı turistlerin oluşturduğu ülkeler arasında en
fazla turist sayısına İngiltere sahiptir.
Ardından Rusya Federasyonu, Almanya, Ukrayna ve Polonya gelmektedir.
Bodrum-Milas havalimanı girişlerine bakacak olursak ise, 2017 yılına
oranla 2018 Yılı Kasım sonu itibari ile
Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar
terminaline gelen ziyaretçi sayısında
%61.61 artış söz konusudur.

dığımız 2018 yılında ülke genelinde etkilerini hissetmeye başladığımız krizden Bodrum ekonomisinin çıkış yolu
turizm sektörümüzden geçmektedir.
Biliyoruz ki krizi fırsata çevirmek,
yurtdışı tanıtımları ve dış ilişkilerimizde iyi ilişkiler Bodrum turizmini
geliştirecektir.
Ekonomik sıkıntıların Bodrum’da turizm sektörümüzün canlanması ile
yukarıya doğru ivme kazanarak çözüleceğine inanıyoruz.
Önümüzdeki sezonda da yılmadan,
kalitemizden ödün vermeden hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Unutmamalıyız ki turizm ile uğraşan herkes aynı zamanda ülkemizi ve yöremizi
temsil etmektedir bu nedenle özverili
olmamız gerekir.

2017 Yılına göre Denizyolu ile Bodrum
limanlarına gelen ziyaretçi sayısında
ise 40.920 kişilik artış yaşanmıştır. İlçemizi tercih eden ilk 5 ülke, İngiltere,
Rusya, Polonya, Almanya ve Hollanda
şeklindedir.

2019 yılında turist sayılarında yaşanan
bu artışların sürmesini umarak ve bununla birlikte nitelikli turist sayısında
artışın önemli olduğunu vurgulayarak, güzel bir turizm sezonu geçirmemizi, 2019 yılının ülkemize, üyelerimize ve Bodrum halkına sağlık, başarı
ve bol kazanç getirmesini diliyorum.

2017 yılında etkilerini yaşamaya başla-

En derin sevgi ve saygılarımla..

Mahmut S. KOCADON
Yönetim Kurulu Başkanı
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Meclis Başkanından

Genel Sekreter

İlhan ERSAN

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Bodrumlular,

Bodrum Ticaret Odası olarak Eylül
2017’den bu yana tüm kurullarımız ve
birimlerimizle birlikte yeni binamızda hizmet vermekteyiz. Üyelerimiz ve
kamuoyu tarafından da beğeni gören
yeni hizmet binamızda 1 yılı aşkın süredir hizmet veriyor olmak hepimiz için
gurur verici. Öyle ki bu bina da Meclisimizle birlikte birbirinden önemli
karara imza atarak Yarımadamızın
gelişimine katkı sunuyor, ticari hayatta
da sürdürülebilirliği sağlamak için çalışıyoruz.

Tüm bu gelişmeler sırasında bizlere her
zaman destek olan gerek Oda Yönetimimiz gerekse personelimiz özveriyle çalışmaya devam ederken Bodrum Ticaret
Odamızın değerli Üyeleri de kazandıkları her başarı ile bizleri daha da güçlü
kılıyorlar.

Bodrum Ticaret Odası olarak paydaşlarımızla birlikte fikir alışverişinde
bulunarak ortak yol alıyoruz. Yurt içi ve
yurt dışı kurum kuruluşlarla sürdürdüğümüz lobicilik faaliyetleri ile stratejik
hedeflerimize artık daha da yakınız,
2018 yılında kurduğumuz yeni işbirlikleri ile uluslararası bir Oda olma yolunda ilerlemekteyiz.

90. sayımıza girdiğimiz bu E-dergimizde dosya haber olarak iş dünyasının getirdiği stresin sağlık üzerine etkilerini
azaltmak için bilirkişilerden edindiğimiz kıymetli bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

Bodrum Mavi Dergimiz ise 12 yıldır
yayınlanmaya devam ederek bizlere
kendimizi daha iyi anlatma, üyelerimize ulaşmak alternatif bir kanal imkanı
sunuyor.

Keyifle okumanızı ümit eder, bu vesileyle 2019 yılının Bodrumumuz, üyelerimiz ve ülkemiz için huzurlu ve bereketli geçmesini dilerim.

Prof. Dr. Fuat ÖNDER

Sevgili Üyelerimiz,

26 Nisan 2014 tarihinde Bodrum Ticaret Odası, önceki kalite ve akreditasyon çalışmalarını güçlendirmek için
dış paydaşlarını bir araya getirdiği bir
çalıştay düzenledi. O günden bu güne
kendisini ve paydaşlarını güçlendirerek kalite kavramı içinde yoluna devam
etti. Bunun sonucu, 2019’a gelince 20182023 yılları Stratejik Planı ile Cumhuriyetimizin 100. Yılında ulaşmak istediği
hedefleri ortaya koyabildi.
Bir kuruluşun stratejilerinin belirlenmesinde karar ve seçimlerine yol
gösteren temel değerleri, kuruma özgü
özellikleri içinde barındıran, düşünme
biçimimizi oluşturarak hizmet alanlara
karşı tepkilerimizi şekillendiren kurum kimliğinin bir parçasıdır.
İç ve dış paydaşları ile birlikte çalışan
ve yönetilen Odamız 2018 yılında bu
değerleri güçlendirmek için SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI’nı, daha

önce yayınladığı on iki politikasına ekleyerek “Sürdürülebilirlik Ofisini” açtı.
Böylece Odamız bugünkü noktaya ulaşmak için son on yıldır “BODTO Entegre Yönetim Sistemini” kurmuş, TOBB
akreditasyon gereklerini yerine getirmiş ve yönetişim kavramı içinde süreç
yönetimini hayata geçirmiş yöresindeki
ilk ve tek kuruluş olmuştur. TOBB Akreditasyon Sisteminde de en yüksek puanı alan Ticaret Odası olarak başarısını
taçlandırmıştır.
2019 yılına girdiğimiz bu günlerde de
yoğun çalışmalarını sürdüren personelimiz ile ailelerine sağlıklı ve mutlu
bir yıl geçirmelerini diliyorum. Tüm
üyelerimiz ve Bodrumluların mutlu,
sağlıklı ve bol kazançlı bir 2019 geçirmeleri dileklerimle kendilerine saygılar
sunuyorum.
Saygı ve Sevgilerimle.

Saygı ve Sevgilerimle,

İlhan ERSAN
Meclis Başkanı
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Prof. Dr. Fuat ÖNDER
Genel Sekreter
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TOBB Başkanından

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

5G alanında yaptığı teknolojik atılımla ABD’li şirketleri geride
bıraktı.
Günümüzde teknolojik kapasite sadece ekonomik getiri sağlamıyor. Aynı zamanda ülkelerin istihbarat yeteneğini de artırıyor. Huawei bu noktada dikkatleri özellikle çekiyor. Zira bu
şirketi Çin Halk Ordusu’ndan birkaç muhabere subayı 1987’de
kurdu. Dolayısıyla Çin istihbaratının bir uzantısı olarak görenler de var. Özellikle de şirketin olağandan hızlı büyüme trendi,
yasaların tüm Çinlilere getirdiği istihbarat alanında hükümetle işbirliği yapma yükümlülüğü ve şirketin faaliyet alanları bu
kuşkuları artırıyor. Nitekim ABD, İngiltere ve Avustralya, başta
ordu ve istihbarat kurumları olmak üzere, kamuda Çin üretimi
akıllı telefon, santral ve bilgisayarların kullanımını yasaklamış
durumda. Hatta Avustralya hükümeti, Çin tarafından inşa edilen Papua Yeni Gine’nin internet altyapısının deniz altı kablolarıyla kendi sistemine bağlanmasına siber saldırı ve casusluk
kuşkuları nedeniyle itiraz etti. Öte yandan Çin’in hayata geçirmeye çalıştığı “Kuşak ve Yol” projesinin güvenlik ayağı daha
fazla güvenlik, bilgi ve daha fazla istihbarat faaliyeti anlamına
geliyor. En önemli veri toplama kaynağının siber ortam olduğu bir dünyada yeni Huawei hikâyeleri gelmesi şaşırtıcı olmayacak.
Esasında buna benzer durumu 1980’lerin ortasında ABD-Japonya ticaret savaşında da görmüştük. Japon ekonomisi
1970’lerden itibaren ABD karşısında sürekli dış ticaret fazlası
verdi. Öyle ki ABD’nin 1988 ile 2000 arasındaki dış ticaret açığının yaklaşık yarısı Japonya kaynaklıydı. Bu durum ABD’yi epey
kaygılandırıyordu. Zamanın ABD Başkanı Reagan, Japonya’yı
teknoloji hırsızlığı, fikri mülkiyet haklarını ihlal, korumacılık
uygulamaları ve kur manipülasyonuyla itham etti. Ardından
Japonya’ya siyasi baskı uygulamaya başladı. Bu baskıdan kurtulmak isteyen Japon hükümeti, 1985’te diğer gelişmiş ülkelerinde katılımıyla, “Plaza Accord” mutabakatını imzaladı. Sonrasında bazı adımlar attı. Japon Yeni, ABD Doları’na karşı hızla
değer kazandı. Böylece Japon malları daha pahalı hale geldi.
Ayrıca başta otomobil olmak üzere ihraç mallarına getiren
kota ile ihracatı sınırladı. Reagan’ın yürüttüğü ticaret savaşının
başarısı, Japonya’nın aynı anda birden fazla cephede mücadele imkanının olmamasıyla izah edilebilir. Zira Japonya ekonomik dev iken, askeri ve siyasi gücü sınırlıydı.

TİCARET SAVAŞI
BUZ DAĞININ
SADECE GÖRÜNEN KISMI

Son 10 yıldır Çin, geçmişteki Japonya gibi, ABD dış ticaret açı-

ABD Başkanı Trump’ın kendine özgü adımlarıyla tırmanan
gerilim artık gümrük tarifelerinden farklı bir mecraya kaymış durumda. Ticaret savaşı buz
dağının sadece görünen kısmı.
Görünmeyen kısımdaysa gittikçe
sertleşen ve genişleyen askeri konular, istihbarat, karşı istihbarat
ve önemi hızla artan siber ortam
yer alıyor.
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Dünyanın gündemindeki önemli konulardan biri giderek büyüyen ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim. ABD Başkanı Trump’ın
kendine özgü adımlarıyla tırmanan gerilim artık gümrük tarifelerinden farklı bir mecraya kaymış durumda. ABD’nin talebi
üzerine Kanada polisi, dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Çinli Huawei’nin sahibinin aynı zamanda şirketin baş finans
yöneticisi de olan kızını gözaltına aldı. Gözaltının gerekçesi
Huawei’nin yan kuruluşu Skycom’un ABD’nin İran’a uyguladığı
yaptırımları delmesiydi. Skycom’un İran’a yasaklanmış teknoloji
ve ekipman ihraç ettiği ileri sürüldü. Bunun hemen arkasından
Çin hükümeti, Kanada ve ABD’ye sert tepki gösterdi. Konu sadece İran yaptırımının delinmesi gibi görünüyor olsa da asıl mesele ABD ile Çin arasında artan rekabet. Ticaret savaşı buz dağının
sadece görünen kısmı. Görünmeyen kısımdaysa gittikçe sertleşen ve genişleyen askeri konular, istihbarat, karşı istihbarat ve
önemi hızla artan siber ortamyer alıyor.
Huawei akıllı telefon ve telekom altyapılarında lider konumda.
Yaklaşık 170 ülkede faaliyet gösteriyor. Yıllık satış hacmi 100
milyar doları aştı. Akıllı telefon satışında Apple’ı geçti. Özellikle

ğının yarısının kaynağı haline geldi. Trump’ın söylem ve iddialarının 80’lerdeki Reagan’ınkilere benzerlikleri dikkat çekici. O
da Çin’e yapısal bazı önlemler dayatıyor. Çin’den hükümetle
ilişkili şirketler için tahsis ettiği Ar-Ge sübvansiyonlarını kısıtlamasını, özel sektör-kamu ilişkilerini yeniden tasarlamasını ve
ABD’den daha fazla mal almasını talep ediyor. ABD ticari rakibi
Çin’e de tıpkı Japonya gibi benzer yöntemler ve argümanlarla
yaklaşıyor. Böylece rakibi Çin’i geriletmeyi umut ediyor.
Ne var ki bugün tablo oldukça farklı. Japonya ile rekabete
giren ABD’nin dünya ekonomisindeki payı 1980’lerde yüzde
35 iken, bugün yüzde 24’e düşmüş durumda. Aynı dönemde
Çin ekonomisinin payı yüzde 3’ten yüzde 16’ya yükseldi. Çin
ile 1980’lerin Japonya’sı arasında başka asıl büyük fark, güçlü
olmanın tüm vasıflarını bir arada bulunduramayan Sovyetler
Birliği veya Japonya’dan aksine, Çin ekonomik ve askeri güç
unsurlarının hepsini bir arada bulundurabiliyor. Çin, ihtiyaç
duyduğu pazarlara erişimin ve ticari rotaların önemli olduğunun farkında. Bu nedenle tüm deniz, kara ve demir yolu rotalarını yeniden tasarlamaya girişmiş durumda. Bir trilyon dolarlık yatırımı kapsayan “Kuşak ve Yol” projesi bu düşüncenin
ürünü. Ama bu proje sadece ekonomiyle sınırlı değil. Bunun
en çarpıcı örneği Çin ile Pakistan arasındaki ilişki. Çin, Pakistan
ekonomik koridoruna 62 milyar dolar yatırım planladı. Bu aynı
zamanda Pakistan’ı Çin’e yakınlaştırıyor. Askeri teçhizat bakımından Çin’in müşterisi haline getiriyor.
Nitekim Çin bir yandan 70 ayrı ülkede fiziki yatırımlar yaparken, askeri kapasitesini geliştirmeye devam ediyor. Savunma
harcamaları 1996’da 24 milyar dolardan 2016’da 264 milyar
dolara ulaştı. Siyasi bağımlılık yaratması nedeniyle “borç tuzağı” olarak da görülen Çin’in küresel ölçekteki kredi verme
işlemlerini Çin “kredi diplomasisi” olarak tanımlıyor. Neticede
tüm bu kredilendirme işlemlerinin “Kuşak ve Yol” güzergâhında yer alan ülkelerle Çin arasında bağımlılık yarattığı da
bir gerçek. Çin pazarına girişteki kısıtlamalar, başka ülkelerin
şirketleri için rekabet kısıtına da yol açıyor. Çin, başta Amerika
ve Avrupa olmak üzere serbest piyasa koşullarından yararlanıyor, kendi şirketlerine alan açıyor. Ama aynısını yapmıyor.
Amerikalıların bu nedenle Çin için “Küreselleşme nimetlerinden yararlanıyor, külfetine katlanmıyor” diyor. Özetle bu pilav
daha çok su kaldırır. Hadisenin kökü çok daha derinde olduğu
için bu ticaret savaşları işi kolaylıkla bitmeyecek gibi duruyor.

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

HABERLER

KASIM AYI OLAĞAN
MECLİS TOPLANTISI
Bodrum Ticaret Odası Kasım Ayı
Olağan Meclis Toplantısı 29 Kasım
Perşembe günü gerçekleşti. Meclis
Başkanı İlhan Ersan’ın yönetiminde yapılan toplantıda Arabuluculuk
konusu gündeme alınarak değerlendirildi. Muğla Barosu Bodrum İlçe
Temsilcisi Avukat Cavidan Karagöz
Özyiğit, BODTO’nun konuğu olarak
katıldığı Meclis Toplantısında Meclis
Üyelerine bilgi aktararak arabuluculuğun öneminden bahsetti.
Meclis Üyelerinin sorularını yanıtlayan
Özyiğit arabuluculuğun anlaşmazlıkları
ortadan kaldırdığına dikkat çekerek bu
konuda uzman kişilerle çalışılması gerektiğine işaret etti.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon ise Odanın bu ayki faaliyetlerini
açıkladıktan sonra Karagöz’e bilgilendirici
sunumu için teşekkürlerini sundu. Başkan Kocadon Arabuluculuk görüşmeleri
sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları
tekrar dava konusu yapmasının mümkün
olmadığını belirtirken, düzenlemenin iş
dünyası için önemli bir zamandan tasarruf
sağlayacağını belirtti. “İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı
bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir.”
dedi. Toplantı 2018-2019 yılı fuar bilgilendirmeleri ile son buldu.

BODTO EKİM AYI
MECLİS TOPLANTISI
Bodrum Ticaret Odası Olağan Ekim ayı
meclisi 01 Kasım 2018 Perşembe günü
gerçekleşti.
BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan’ın
başkanlığını yaptığı toplantıda meclis
üyeleri de hazır bulundu. Aylık faaliyetler ve aylık mizanın onaylandığı meclis
toplantısında fiyat tarifesi talepleri de
değerlendirildi.

ARALIK AYI MECLİS
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
Bodrum Ticaret Odası Meclisi, 27 Aralık
Perşembe günü 2018 yılının son toplantısını tam katılımla gerçekleştirdi. Meclis
Başkanı İlhan Ersan’ın yönetiminde gerçekleşen toplantıda Meclis üyeleri 2018
sezonunu değerlendirdiler.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon’un Odanın Aralık ayı faaliyetlerini sunması ile devam eden toplantıda
Meclis üyeleri yeni yıl dileklerini iletirken
Meclis Başkanı İlhan Ersan’ın doğum günü
kutlandı.
Meclis Başkanı İlhan Ersan, Meclis Üyelerine başarılı çalışmaları için teşekkürlerini
sunarak, “Odamız bu yıl da birçok başarıya imza attı, bunlardan birisi de Bodrum’a
böyle bir çağdaş yeni bina kazandırmamız
oldu, yenilikçi ve tüm Yarımadamıza fayda
getirecek projelerle 2019’da da hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 2018 yılında
başarılı çalışmalarından ötürü Odamız
personeline Genel Sekreterimiz Prof. Dr.
Fuat Önder nezdinde teşekkür ediyorum,
iyi ki varsınız.” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı ise, “Tüm Meclis
Üyelerimizin yeni yılını kutlarım, 2019 yılı
bizim BODTO Meclisi olarak birlik beraberlik içerisinde çalıştığımız bir yıl oldu,
2019’un da aynı şekilde verimli ve uyum
içerisinde geçeceğine inancım tam. 2019
yılının ülkemize refah-kalkınma getirmesini diliyorum. Verimli çalışmaları için de
Meclisimize ve odamız personeline teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.
Toplantıda Yeni Meclis Üyesi Mustafa
Akpınar’a, Meclis Başkanı İlhan Ersan tarafından Bodrum Ticaret Odası rozeti takdim edildi.
Yılın son toplantısında 2019 yılı bütçesi
Meclis Üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon, ekim ayı faaliyetleri hakkında “Bodrum Ticaret Odası, Bodrum’daki Kobilere
hizmet vermek amacıyla KOSGEB Bodrum temsilciliği olarak hizmet vermeye
başladı” diyerek bilgilendirme yaparken,
10 Ekim 2018 tarihinde açıklanan enflasyonla mücadele programı kapsamında
indirim kampanyası konusunda detayları
paylaştı.
Toplantı ekonomik ve sektörel değerlendirmelerle son buldu.
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MESLEK KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTISI YAPILDI
5174 sayılı kanun kapsamında Odamız meslek organlarından meslek
komitelerinin 6 ayda bir gerçekleştirdiği müşterek toplantılarının
2018 yılı ikinci toplantısı 1 Kasım
2018 Perşembe günü BODTO’da
gerçekleşti.
Bodrum Ticaret Odası’nda faaliyet
gösteren 10 meslek komitesinde 70
meslek komite üyesinin katıldığı
toplantının gündemi 2018-2019 ekonomik değerlendirme ve BODTO faaliyetleri oldu.
Açılış konuşmasını yapan BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon,
“Bodrum Ticaret Odası’nın doğrudan üyelerle temas halinde olan en önemli yapılanması meslek komitelerimizin daha etkin
çalışması için çalışmalar yürütmekteyiz.
Bunlardan ilki her komiteye bir yönetim
kurulu görevlendirmesiydi. Bu belki de
diğer odalara da örnek olacak bir başlangıç. Öte yandan da Boğaziçi Üniversitesi
katkısıyla komitelerimizin eğitim, toplantı
ve proje üretmelerinin önünü açabilmek
adına önümüzdeki günlerde bir faaliyetimiz gerçekleşecek. Unutmayalım ki üyelere faaliyetlerimizi ve kurumsal yapımızı
en doğru sizler aktaracaksınız. “diyerek
görüşlerini dile getirdi.
Odamız Meclis Başkanı İlhan Ersan ise,
meslek komitelerinin oda faaliyetlerinin
temel yürütücüsü ve önemli bir temsilcisi
12 · Bodrum Mavi · Ocak 2019

olduğunu belirttiği konuşmasının ardından, 2018-2019 yılları ekonomik değerlendirilmelerinin yapılması amacıyla davet
edilen konuşmacıları kürsüye davet etti.
Gündemi değerlendirmek üzere, QNB Finansbank Genel Müdür Yardımcısı ve İç
Sistemler Başkanı Bülent Yurdalan, QNB
Finansbank Yatırım Baş Ekonomisti ve
Ekonomist Burak Kanlı, QNB Finansbank
Perakende Ve Varlık Yönetimi Direktörü
Soner Küçük, QNB Finansbank Antalya
Şube Müdürü Anıl Alperat ve QNB Finansbank Yatırım Bodrum Şube Müdürü
Şakir Kara hazır bulundu.
QNB Finansbank Yatırım Baş Ekonomisti ve Ekonomist Burak Kanlı ekonomik
değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında, en önemli sorunun şirketlerin
üzerindeki belirsizlik olduğunu, bu nedenle en acil yapılacak önlemin bu belirsizlik tablosunun dağıtılarak, özel sektörün
borçlanma problemin çözümü olduğunu
söyledi. Ekonomik dalgalanmanın işaretlerinin uzun bir dönemden beri sinyallerinin verildiği ancak, sorunların kabul
edilmeyip, geç önlem alınmasının, 2019
yılını sıkıntıya sokacağını belirten Burak
Kanlı, “son dönemde AB üyesi Yunanistan
başta olmak üzere, ekonomik kriz yaşayan
ülkelerin gayri safi yurt içi hasılasına baktığımızda gördük ki, bu ekonomilerde inşaat
sektörünün payı %2’lerden %11’ler seviyesine çıkmış. Ülkemizde ise bu oran %9,6.
Bu nedenle bizim kompleks ürün üretimine yönelmemiz şart. En alt kademeden

başlayarak eğitim seviyemizi yükselterek
yabancı yatırımcıların ülkemizde ki yatırımlarını artırmalıyız.”dedi.
Burak Kanlı’nın ardından konuşan QNB
Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Yurdalan, enflasyonun etkisinin göz
önünde bulundurulduğunda 2019 yılında
Türkiye’nin küçülmeye gideceğini belirttiği konuşmasında, “ her 5 yılda bir yatırım
alanlarımız daha da daralıyor ve krizlerle
uğraşıyoruz. Süratla ülkemizin tarımsal
sanayiyi geliştirmesi şart. Örneğin Hollanda tarımsal üretimde ciddi manada ihracat
yapıyor. Üretimin olmadığı, gelir getiren
yatırımlar yapılmadığı için bankacılık sektörü para bulamıyor. Varlıkları da etkin
kullanmayı becermeliyiz. Ülkemizin paradan para kazanmaktan vazgeçip üretim
ekonomisine geçiyor olmamız gerekiyor.”
diyerek değerlendirme yaptı.
2019 yılında yatırım yapılabilir mi?
Bu konuda yatırımın geri dönüşümünden,
kazancından emin olunduğunda yatırım
yapılması gerektiği, yatırımcının bilinçli
olmasının, risklerini doğru analiz edip,
negatif alanlar için önlemlerin alındığı bir
yatırımın başarılı olacağını söyleyen Bülent Yurdalan, “Bodrum’u bu ülkenin aydınlık ve medeniyet yüzüdür, bu nedenle
turizm ile üretimin birlikte geliştirilmesi
Bodrum’un avantajına olacaktır” diyerek
konuşmasını tamamladı.
Meslek Komite üyelerinden gelen soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı
sona erdi.

Yılının Ülkemize,
Üyelerimize ve
Bodrum Halkına,
Sağlık, Mutluluk,
Başarı ve
Bol Kazanç
Getirmesini Dileriz.
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KOMİTE BAŞKANLARI İLE TOPLANTI
6 Kasım Salı günü Bodrum Ticaret
Odası Meslek Komitelerini bir araya getirdi. 2019 yılı proje ve eğitim
planlamaları, komite çalışmalarının
daha etkin olması ve katılımın artırılması için neler yapılması gerektiği
Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder
başkanlığında, Boğaziçi Üniversitesi
Sürekli Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Prof. Dr. Bülent Himmetoğlu
ve Soner Şahan’ın katılımlarıyla gerçekleşti.
2018-2022 Stratejik Plan faaliyetlerinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını, komite üyelerinin ve komite
başkanlarının katılımı ile de Odamız
faaliyetlerini daha planlı yönetmek ve
uygulamak için çalıştıklarını belirten
Prof. Dr. Fuat Önder, 2019 yılı için
eğitim çalışmalarının daha da yoğunlaşarak devam edeceğini belirtti.
Toplantı görüşlerin alınmasının ardından gerekli çalışmaların yürütülmesi için komitelerden gelecek geri
dönüşlerin toplanması ile geliştirme
çalışmalarına devam edilmesine karar
verilerek son buldu.

BODTO BAŞKANINDAN
29 EKİM MESAJI
Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı:
“Ulu önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesi ile
‘En büyük bayram günü’ olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını heyecanla
kutluyoruz.” diyen BODTO Başkanı, gençlere dikkat çekerek cumhuriyeti ve ilkelerini yaşatmak adına eğitime önem verilmesi
gerektiğini tekrarladı ve şöyle dedi: “Refah
seviyesi yüksek aydınlık bir gelecek için
gençlerimizin aileden başlayarak iyi bir
eğitim alması gerek. Öyle ki bu gençler zamanla yetişecek ve ülkemizin üretim gücüne katkı sunacaklardır.”.
Başkan Kocadon mesajında, Ulu Önderin,
“Gençler, cesaretimizi takviye ve idame
eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz
terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin
en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen
yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti
biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak
sizsiniz.” sözlerinin öneminin iyi anlaşılması gerektiğine işaret ederek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi

Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah
arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için kendilerini feda eden aziz

şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 95. yılını
kutluyorum.” dedi.

GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK’Ü MİNNETLE
ANIYORUZ
Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, ölümünün 80. yılında Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü anma mesajı yayınladı:
Atatürk ölmeden önce ölümsüz bir eser bırakmıştır o
da Cumhuriyet’tir. Öyle ki son derece sağlam ilkeler
üzerine inşa ettiği Cumhuriyeti korumak, anlamak,
geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin
en büyük ödevi ve görevidir. Bu şekilde Gazi Mustafa
Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanları ve Cumhuriyetimiz ölümsüz
kılınacaktır!
Bu hislerle, Atatürk’ü ve O’nun şahsında tüm silah arkadaşlarını minnet, saygı ve özlemle anıyorum…
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Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla yer aldığı
Travel Turkey 2018 fuar katılımını tamamladı. Fuarın açılış günü olan
6 Aralık’ta gerçekleşen açılış kokteylinde protokol üyelerini ağırlayan
stantta, fuarın 2. gününde ise Bodrum Ticaret Odası Üyeleri iş görüşmeleri yaptı. Yabancı firmalarla bir araya gelme imkanı sağlayan
speed network sistemi ile standa gelen yabancı acenteler ve turizm
temsilcileri dikkat çekti. BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon, “Fuarda yer alan üyelerimize ve paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek Bodrum Standı Hepimizin
temasında başarıya ulaştıklarını vurguladı.
BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Travel Turkey 2018 turizm fuarını
değerlendirerek şunlara işaret etti: “Fuarın
açılış günü yaklaşık 700 kişiyi ağırlama
fırsatı yakaladık, bu hem ikili ilişkilerin
korunmasında hem de üyelerimizin yeni
bağlantılar yakalamasında faydalı oldu.
3 gün boyunca standımızda yer alarak
destek veren Meclis Üyemiz Sayın Toros
Demirdöven’e ve görevli arkadaşlarımıza
teşekkür ediyorum. 2018 yılının fuarlarını
tamamlamış bulunuyoruz. 2019 yılı için
de EMITT fuarına hazırlıklarımızda başlamıştır.”.
Fuarlardan sorumlu Meclis Üyesi Toros
Demirdöven ise şöyle konuştu: “Bodrum
standımızı her zaman üyelerimizin toplantı yapabileceği şekilde tasarlıyoruz, bu
sefer de tasarımımızda ortak görüşme ve
özel görüşmeler için ayrı alanlar tasarladık,
amacımız en yüksek faydayı sağlayarak
yapılan görüşmelerin verimli olmasıdır.
Olumlu geri dönüşlerin olması memnuniyet vericidir.”.
Bodrum Ticaret Odası yetkilileri fuar süresince Hindistan, ABD, Norveç, Arjantin,
Ürdün, BAE, Ukrayna, Slovenya, Özbekistan ve Rusya’dan gelen turizm yetkilileri ile
görüştü, ortak çalışmalar ve Bodrum tanıtımı için talep alan yetkililer bu konuda
çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.
6 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen
Bodrum standı açılış kokteyline katılan
isimler arasında İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Bodrum Kaymakamı Bekir
Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Marmaris Belediye Başkanı
Ali Acar, İyi Parti Genel Merkez Mahalli
İdarelerden Sorumlu Koordinatör Mehmet
Tosun, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü
Kamil Özer, Bodrum Belediyesi Meclis
Üyeleri, Bodrum Ticaret Odası (BODTO)
Meclis Başkanı İlhan Ersan, Meclis Başkan
Yardımcısı Engin Başol, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Atilla Serttaş, Erdem
Ağan, Fatih Efe ile Meclis Üyeleri Toros
Demirdöven, Zeyyat Aybey, Murat Pahna,
Şenel Tuncer, İzzet Göksel Esen, Bodrum
16 · Bodrum Mavi · Ocak 2019

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeğmez, TÜRSAB Genel Başkanı
Firuz Bağlıkaya, TUROFED Başkanı Osman Ayık, BOTAV Genel Sekreteri Cemil
Bayraktar, BODER Başkanı Halil Özyurt,
TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu
Başkanı Yüksel Arslan, siyasi parti Bodrum ilçe temsilcileri, çok sayıda Bodrum
Ticaret Odası Üyesi ve Basın Mensupları
vardı.
Bodrum standına bu sene destek sağlayan
kurumlar arasında ise, Bodrum Belediyesi,
Bodrum Tanıtma Vakfı ve TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu, firmalar arasında ise Mandalin & Kule Bar ve Red Dragon
Restoranları yer aldı.

Bodrum Mavi · Ocak 2019 · 17

BODTO

HABERLER

GÜNEY AFRİKA HEYETİ
ODAMIZDAYDI
Güney Afrika Büyükelçiliği Müsteşarı Puleng Chaba, 9 Kasım Cuma
günü Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Yönetimini ziyaret etti. İki ülke
arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımların görüşüldüğü ziyarette Bodrum’un ticari ve
turistik alt yapısı hakkında Güney
Afrika heyeti bilgilendirildi.

HİSARCIKLIOĞLU GENEL SEKRETERLERLE BULUŞTU
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) bünyesindeki oda ve borsaların genel sekreterleri ile bir araya
gelen TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, camia olarak başarının arkasında birlik ve beraberliğin yattığına inandıklarını hatırlatırken, “Biz
bir araya geldik, bir arada durduk ve
birlikte çalıştık. Eller çoğalınca işler
hafifledi, başarı geldi. Burada bizim
için sihirli kelime ‘birlik’. Bizler; üyelerimizle, genel sekreterlerimizle, çalışanlarımızla, Oda ve Borsa Başkanlarımızla, büyük bir aileyiz” dedi.
Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri
Prof. Dr. Fuat Önder’in katıldığı Genel
Sekreterler Bilgilendirme Toplantısı
Roma’da gerçekleştirildi. 6-8 Aralık
2018 tarihlerini kapsayan etkinliğe
katılarak genel sekreterlere hitap eden
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, kendilerinden camiaya her zaman ümit
vermelerini ve iş dünyasını daha güçlü
bir Türkiye’ye ulaşmak üzere motive
etmelerini istedi.
Oda ve borsaların bugün şehirlerin en
önemli kurumları, ekonominin ana
aktörü konumuna geldiğinden söz
eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu,
artık ekonomiyle ilgili her konuda,
oda-borsalarımızın görüşü, önerisi
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alındığını ve dinlendiğini anlattı. Oda
ve borsalarımız, uluslararası projelere
imza atar hale geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu “Yurtdışından kaynak temin ediyor, Avrupa Odalarıyla birlikte
çalışmalar yapıyorsunuz. 269 Oda ve
Borsamız, uluslararası kriterlere göre
akredite oldu. Yani Avrupa’nın en iyi
odalarıyla, aynı hizmeti, aynı kalitede
verir hale geldiğini kanıtladılar. Elbette hedef, 365 Oda-Borsamızın da akredite olması. Zira bu, hem oda/borsanızın, hem de sizlerin büyük itibar
kazanması demek. Bunu da başaracağınıza inanıyorum” diye konuştu.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın ise genel sekreterlere hitabında, iş dünyasının önünü
açan birçok reform ve düzenlemede
TOBB ile birlikte çalıştıklarını ifade
etti. Yankın, ayrıca son dönemde Ticaret Bakanlığı olarak hayata geçirdikleri, Taşınır Rehni Sicili, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Dijital Dönüşüm
Projesi, E-Ticarette Güven Damgası,
Lisanslı Depoculuk Teşvikleri, Ürün
İhtisas Borsası, MERSİS Projesi hakkında Oda ve Borsa Genel Sekreterlerine bilgi verdi.
TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz de 365 Oda/Borsa genel sekre-

teri için son 1,5 yılda düzenledikleri
üçüncü toplantıyı gerçekleştireceklerini anımsatarak, “2012’den sonra bu
aileye yeni katılan arkadaşlarımızla
da ilk kez birlikte yurtdışında beraber
oluyoruz. Tecrübeli arkadaşlarımız
ile yeni genel sekreterlerimizin bu 3
günlük sürede iletişim düzeyini ciddi
oranda artıracağından, burada bir tecrübe paylaşımı olacağından eminim”
dedi.
3 gün sürecek program hakkında bilgiler veren Mustafa Saraçöz, “Yurt
dışı programları, birçok açıdan gelişim ortamı oluşturmakta ve bizlere
vizyon katmakta. Ancak 2019’un ilk
çeyreğinde de sizlerle yine Ankara’da
bir araya gelip daha teknik çalışmalar
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. O yüzden o zaman yapacağımız toplantıya
sağlayacağınız katkılar için önünüzde
bir hazırlık zamanı da olacak” ifadelerini kullandı.
Toplantıda ayrıca Odalar Müdürü
Volkan Tufan Odalardaki gelişmeler
ve akreditasyon konusunda bilgiler
aktarırken Hukuk Müşaviri İbrahim
Nihat’ta hukuksal konularda Genel
Sekreterlerin problemlerini dinleyerek
sorularını yanıtladı.

Güney Afrika Müsteşarı Puleng Chaba’nın ve beraberindeki heyetin 9
Kasım Cuma günü gerçekleştirdiği
ziyarette, BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İbrahim Akkaya, Yönetim
Kurulu Üyesi Erdem Ağan ve Genel
Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder de yer
aldı. Bodrum Ticaret Odası Yönetimi
Güney Afrika Heyetine Bodrum’un ticari ve turistik alt yapısı hakkında bilgi
aktarırken ithalat ve ihracat konuları
gündeme geldi. Bodrum’un yat üretim
kapasitesi, tarımsal ürünleri ve yöresel
üretim kapasitesinin detaylandırıldığı
görüşmede heyetin Bodrum’un çok
çeşitli özelliklerinden etkilendiği gözlendi.

Müsteşar Chaba, görüşmeden memnun kaldığını belirterek, 1.4 Milyar
Dolarlık ticaret hacminin arttırılması
için ellerinden geleni yapmaya hazır
olduklarını vurguladı ve karşılık sezon
farklılıklarının da turizmi canlı tutabileceğine işaret etti. Ülkelerinde 11 resmi dil kullanılsa da ağırlıklı dil olarak
İngilizce’nin konuşulduğunu belirten
Müşteşar, Johannesburg, Cape Town
ve Devin’e uçak seferleri bulunmakta.
Üstelik iki ülke arası saat farkımız da
çok yok. ” diyen Chaba, 2 günde bir,
günde 2 uçak seferi olduğuna ve bunun turistik dönemlerde daha da arttırılabileceğine işaret etti.

“Ülkemiz 54 milyon nüfusuyla, Afrika kıtasının en güçlü ülkesi. Ayrıca
ülkemizde yatırımcı teşvikleri de çok
fazla, Güney Afrika’da yatırım yapan
bir işletme, Güney Afrika’ya komşu
olan 14 ülkeye, ilave bir yaptırım söz
konusu olmadan iş yapabilmekte.” şeklinde açıklamalarda bulunan Müşteşar
Chaba, Güney Afrikalı iş adamlarının katılımları ile, 2019 yılı içerisinde
Muğla’da gerçekleştirilmesi planlanan
ticaret ve yatırım seminerine Bodrum
Ticaret Odası’nı da davet etti. Güney
Afrika heyeti ile ikili görüşmelerin
sürmeye devam edeceği açıklandı.

İL JANDARMA
KOMUTANINDAN
ODAMIZA ZİYARET
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral
Coşkun Sel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin
ile birlikte, BODTO Meclis Başkanı
İlhan Ersan ve YK Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon’u makamlarında ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya,
YK Üyeleri Alper Özşeker ile Deniz
Eyinç ve Meclis Üyesi Toros Demirdöven de hazır bulundu.
Tuğgeneral Coşkun Sel Odanın son
dönem çalışmaları hakkında bilgi
alırken BODTO Yönetimini başarılı
çalışmaları ve lobicilik faaliyetleri için
tebrik etti.
Başkan Kocadon da İl Jandarma Komutanına nezaket ziyaretleri için teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.
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BODTO İNDİRİM
KAMPANYASINA
KATILAN ÜYELERİNİ
AÇIKLADI

Maliye ve Hazine Bakanlığı tarafından başlatılan enflasyonla mücadele kapsamında indirim kampanyası sürüyor. Bodrum Ticaret Odası üyeleri de kampanyaya destek veriyor. Bodrum Ticaret
Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, Oda ile iletişime geçerek kampanyaya destek veren firmaların şu şekilde olduğu belirtildi:

Geçtiğimiz günlerde indirim kampanyası uygulayan Oda üyeleri Sempati
Mobilya, Alkan Mobilya, Bosch ve
Linens Bodrum bayisi ziyaretleri Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon ve Meclis Üyesi Toros Demirdöven tarafından gerçekleşti.
İndirim yapan diğer firma ziyaretlerine devam edeceklerini belirten ve
konu hakkında açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon, “Daha güçlü bir ekonomi
tek gayemiz. Bu süreçte kampanyaya
destek veren üyelerimizi işyerlerinde
ziyaret ederek enflasyonla topyekûn
mücadele kampanyasına dahil oldukları için kutladım.” diyerek görüşlerini
dile getirdi. Başkan Kocadon, indirim
kampanyasına katılmak isteyen üyelerin BODTO web sitesinde yer alan
ürün listelerini incelemesi gerektiğini
belirterek, “İndirim kampanyasına katılmak isteyen üyelerimizin, firmalarının antetli kağıtlarına, firma bilgileri,
hangi üründe indirim uygulamak istedikleri ve indirim oranlarını belirten
bir yazıyı Odamıza ulaştırması ya da
bilgi@bodto.org.tr mail adresimize
göndermesi gerekmektedir.” dedi.
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BODRUM
GULETLERİ
İSTANBUL’U
BÜYÜLEDİ
Ege ve Akdeniz’in en büyük
deniz festivali The Bodrum
Cup, 13 Ekim Cumartesi günü
İstanbul ayağı ile başladı. Bodrum guletleri İstanbul Boğazı’ndan geçerken eşsiz görüntüler oluşturdu.
Boğaz’daki korteji Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin,
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet
Kocadon, BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Cup
Organizasyon Komitesi Onursal
Başkanı Erman Aras ve Bodrum
Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Sülayman Uysal ile ekibi başta
olmak üzere çok sayıda davetli ve
denizci izledi.
BODTO Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon bu organizasyonun destekçileri arasında yer almaktan
mutluluk duyduklarını belirterek
şöyle konuştu: “Bodrum yapımı
ahşap teknelerimizi İstanbul Boğazı’nda görmek bu etkinliğin 30 yıl
süreyle ne kadar geliştiğini de gösteriyor. Bunu başarmak hiçte kolay
değil, ancak Bodrumu gönülden
seven insanlar el ele verince de işte
böyle büyük başarılar ortaya çıkıyor. Destek veren herkesi gönülden
kutluyor, tüm yarışmacılarımıza
başarılar diliyorum.”.
15 Ekim’de Kalamış-Kınalıada-Kalamış etabından sonra Marmara
Adası, Babakale, Midilli, Sakız ve
Samos noktalarından geçerek organizasyonun İstanbul bacağının
platinium sponsoru olan Yalıkavak Marina’ya varılacak. Program
hakkındaki detaylar için www.
bodrumcup.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.
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DENİZCİLİK BELGESİ
ALMAK KOLAYLAŞIYOR

AHMET ARAS YÖNETİM KURULU İLE BİR ARAYA GELDİ
Bodrum Belediye Başkan Aday Adayı
Ahmet Aras, 12 Kasım Pazartesi günü
BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya ile Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Eyinç ve Fatih Efe’yi
ziyaret etti.
BODTO 6 No’lu Meslek Komitesi Üyesi
olarakta görev alan Ahmet Aras, Bodrum
Ticaret Odası Yönetimine seçim çalışmaları ve gelecek dönemde hedefledikleri projeler hakkında bilgi aktarırken Bodrum’un
tanıtımına ve 12 ay turizme ağırlık vereceklerini bildirdi. Bodrum’da düzenlenen
etkinliklerin önemine dikkat çeken Aras,
“Alternatif turizme yatırım yapmalı ve bu
konuda tüm turizmcilerimizle işbirliği
içinde olmalıyız.” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon, Aras’a seçim sürecinde başarılar
dilerken, çıkmış olduğu aday adaylığı yolculuğunun hayırlı olmasını diledi.

Bodrum Liman Başkanı Burak Okçu,
Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç ile birlikte 12 Kasım
Pazartesi günü Odamız Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon’u makamında ziyaret
etti. Görüşmede amatör denizcilik belgesi almanın kolaylaştırıldığı açıklandı.
Amatör Denizcilik Belgesi hakkında bilgi
veren Okçu, herkesin rahatlıkla bu belgeden edinebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bir çalışma başlattığını
belirterek şunları kaydetti. “Türkiye’deki
tüm deniz severlerin daha rahat bir şekilde amatör yat kaptanlığı belgesi alması için
yürütülen bu çalışma ile 2 saatlik bir eğitim
sonrasında gireceğiniz sınav sonrasında
belgenizi daha kolay şekilde almanız söz
konusu. Biz de Bodrum Liman Başkanlığı olarak bu konuda hem Bodrum Ticaret
Odamızın hem de Deniz Ticaret Odamızın
desteğini aldık ve eğitimlerimizi bu iki kurumumuzun salonlarında yürüteceğiz.”.
BODTO Başkanı Mahmut Kocadon ise,
“Liman Başkanlığımıza bu konuda elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Denizcilik Yarımadamızda yüzyılladır süregelen
en büyük kültürümüzdür. Burada her şey
denizle bağlantılıdır, bu bilgi ve kültür birikimini gelecek kuşaklarımıza aktarmak
için de elimizden geleni yapmaya devam
edeceğiz.” şeklinde konuştu.

DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç,
“Bodrum halkını bu konuda bilinçlendirmek için duyurulara başlayacağız.” derken
bu çalışmanın sürecin zorluğundan ötürü
belge alamayan birçok denizciyi mutlu
edeceğini vurguladı.

THY MÜDÜRÜNE ZİYARET

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı
Mustafa Saruhan 4 Aralık Salı günü Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u makamında ziyaret etti.

DENİZ BANK’TAN
ZİYARET

2018 turizm sezonunun değerlendirildiği
görüşmede Başkan Kocadon, turizmin ulaşım olanakları ile geliştiğine işaret ederek
Bodrum’un bu konuda şanlı olduğunu belirtti ve şunların altını çizdi: “Son yıllarda
çeşitli kurum ve kuruluşların da desteği ile
hava yollarımızın Bodrum’a direkt uçuşlar
konusunda daha duyarlı olduklarını biliyoruz. Bu gelişmelerin 2019 ‘da da artarak
devam etmesini diliyorum. Biz BODTO
olarak alternatif turizm olanakları yaratmak için çalışmayı sürdürüyoruz bunu direkt uçuşlarla da destekleyince amacımıza
daha da yaklaşmış oluyoruz.”.
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SEÇİM SÜRECİNDE
ZİYARETLER SÜRÜYOR

BODTO Başkanı, Saruhan’a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, “Seçim
sürecinde tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Bodrum için üretecek ve yılmadan
çalışacak bir başkan seçimi olmasını ümit
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Başkan Yardımcısı Mehmet Ayaz ve Yönetim
Kurulu Üyesi Erdem Ağan ile birlikte 22
Kasım Perşembe günü Türk Hava Yolları (THY) Bodrum Satış Müdürü Cengiz
Tuncel’i ziyaret etti.

THY Satış Müdürü Tuncel ise, BODTO
Yönetimine ziyaretleri için teşekkürlerini
sunarken, ortak projeler yapmak için hazır
olduklarını ifade etti. “Bodrum bizim için
önemli ve her zaman talep alan bir destinasyon.” diyen Tuncel şirketlerinin Bodrum’dan birçok destinasyona direkt uçma
kararı aldığı belirterek 2019 yılında Kiev,

Görüşmede Bodrum Ticaret Odası’nda
yer alan el yapımı ve ölçekli Bodrum tipi
tekneler de incelenerek, yine Odamız girişimiyle kurulan Bodrum Deniz Müzesi
hakkındaki faaliyetler gündeme alındı.
Liman Başkanı Burak Okçu, Bodrum Ticaret Odası’nı deniz tarihini ve denizcilik
konusunu önemsediği ve eğitimlere destek
verdiği için takdir ettiğini belirtti.

Denizbank Bodrum Çarşı Şubesi Yeni
Müdürü Birhan Kurt, KOBİ Bankacılığı Portföy Yöneticisi Neslihan Yalçın ile
birlikte BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u makamında ziyaret etti.
Meclis Üyesi Toros Demirdöven’in de yer
aldığı ziyarette teşvik kredileri gündeme
alınırken Başkan Kocadon üyelere tanınan kredi kolaylıklarıyla birlikte ticari
işletmelerin hedeflerini büyüttüğüne
işaret etti.
Riyad, Londra ve Kuveyt’e direkt uçuşların
devam edeceğini açıkladı ve bu alanda yatırımlarının süreceği müjdesini verdi.
Turizm gelirlerinin 12 aya yayılması gerektiğinin vurgulandığı görüşmede bu
konuda uçak seferlerinin önemine dikkat
çekildi.

Bodrum’da kullanılan nefes kredileri hakkında bilgi aktaran Birhan Kurt, üyelere
fayda sağlamak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ve nefes kredilerini en baştan beri desteklerini açıkladı.
BODTO Başkanı Banka Yöneticilerine
ziyaretleri için teşekkürlerini iletirken
“Muğla’da en çok banka şubesine sahip

olan yarımadamız bu anlamda da ticari
hacmini ortaya koymuştur ve 2019 yılında

da ticari hacmin artacağı şimdiden anlaşılmaktadır.” şeklinde konuştu.
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BODTO HEYETİNDEN
6.000 KM’LİK TÜRKİYE
TURU
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Serttaş, Meclis Üyesi Ali Rıza Akdolu ile birlikte 6.000
km’lik bir motosiklet turu gerçekleştirdi. Bodrum’dan başlayan yolculuk
Karadeniz bölgesinden geçerek, Güney Doğu Anadolu bölgesine kadar
indi ve Akdeniz’e doğru devam etti.
İş adamı Atilla Serttaş bu tur kapsamında kurumsal ziyaretler de gerçekleştirdiklerini belirtti.
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nı
ziyaret ettiklerini söyleyen Serttaş,
“Ülkemizin her yeri ayrı güzel ve yollarımız motosiklet turu için çok uygun, yol boyunca görülen doğal güzelliklerimiz de cabası. Gezimiz boyunda
Karadeniz Bölgemizden sonra Ardahan, Kars, Ağrı, Van, Batman, Mardin,
Şanlıurfa, Gaziantep rotasını izleyerek
Akdeniz’e ve oradan da tekrar Bodrum’a ulaştık. Gezimiz sırasında Urfa
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ve Şanlıurfa Ticaret Odası Başkanı Halil Peltek’i de ziyaret ettik. Kendileri Odamız
Meclis Üyelerini Urfa’ya davet etti. Biz
de bundan memnuniyet duyduk. Ayrıca Urfa Belediyesi tarafında organize
edilen Urfa İsot Festivali’ne katılma
fırsatı yakaladık. Farklı coğrafyalardan
öğrenecek çok şey var.” diyerek tüm
macera sporu severleri böyle bir tur
yapmaya davet etti.

EĞİTİME DESTEKLERİMİZ SÜRÜYOR
Gazi Üniversitesi, Şehir Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur 3. sınıf lisans öğrencilerine
verdikleri Planlama Stüdyosu dersi kapsamında Bodrum’a teknik gezi düzenledi. Bodrum’un kentsel ve kırsal dokularını düzenledikleri arazi gezileri ile öğrencilerine tanıtan Akademisyen Kübra Cihangir Çamur bu kapsamda Araştırma Görevlisi Ayşegül
Sezgin ile birlikte Bodrum Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Odanın çalışmalarını ve başarılı uygulamalarını yakından takip ettiğini
açıklayan Çamur ve öğrencileri için Odamız yöneticileri tarafından Bodrum’daki sektörler hakkında tanıtıcı sunumlar yapıldı.
BODTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat
Önder, “Odamız, kurumsal olarak kendisinin ve üyelerinin girişimci olduğu, yeni
girişimcileri özendiren ve destekleyen bir
kuruluştur.” vizyonuyla ve “yeni girişimcilerin yetişmesi, girişimcilerin iş geliştirmelerinin sağlanması, yerel yeni yatırımların desteklenerek güçlü yeni işletmelerin
açılmasının sağlamak” stratejik amacıyla
Odanın 2016 yılında, “Öğrenci Girişimciler Nasıl Yetiştirilir?” projesine başladığını
açıklayarak Gazi Üniversitesi’nden gelen
talebi olumlu karşıladıklarını belirtti.
Bu kapsamda Oda tarafından 10 Ekim
Çarşamba günü organize edilen toplantıda Meclis Başkanı İlhan Ersan, YK Başkan
Yardımcıları Mehmet Ayaz ve İbrahim Akkaya, YK Üyeleri Deniz Eyinç ile Erdem
Ağan ve Meclis Üyesi Toros Demirdöven
tarafından Gazi Üniversitesi öğrencilerine
bilgi aktarıldı.
YK Üyesi Deniz Eyinç yaptığı sunumda
Odanın projeleri, başarılı uygulamaları
hakkında öğrencilere bilgi aktarırken, Yarımadanın ilk Stratejik Plan yapan kurumu
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olduklarına işaret etti. Bodrum’un tarihi,
coğrafi, sosyo ekonomik yapısı hakkında
da bilgi veren Eyinç, meslek gruplarına
göre üye sayılarını da açıklayarak hangi
sektörlere doğru bir eğilim olduğunu detaylandırdı.
Başkan Yardımcısı Mehmet Ayaz ise turizm konulu sunumunda gelecek tahminlerinden bahsederek Bodrum’u ziyaret
eden turist sayılarının daha da artacağına
vurgu yaptı. “Turizm bacasız bir fabrikadır.” diyen Ayaz, 12 ay turizm için Bodrum’un ikliminin ve coğrafi yapısının elverişliliğine dikkat çekti.
İnşaat sektörünün turizme etkisi hakkındaki sunumu ise Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya yaptı. Bodrum’daki yapılaşma
sürecinden bahseden Akkaya, turizm ile
Yarımadaya gelen ve buraya yerleşen nüfusun yarımadada neden oldukları değişimleri açıkladı.
YK Üyesi Erdem Ağan ise deniz turizmi
hakkındaki sunumunda, Bodrum’un yat
üretim kapasitesinden ve sektörle ilgi-

li problemlerden bahsetti. 24 m üstü yat
üretiminde dünyada 3. sırada olduğumuzu
açıklayan Ağan, “En çok yat üreten 5 ülke
arasındayız.” dedi. Ağan, İçmeler bölgesinin iyi bir planlamaya ihtiyacı olduğunu
söyleyerek, 60.000-70.000 yat kapasitesine ulaşarak pazar payının genişleyeceğini
söyledi.
Sunumların ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan BODTO yönetimi öğrencilere mandalina gazozu, lokumu ve
kolonyası ikram etti. Ayrıca Bodrum Mavi
Dergisi, City Map, Sayılarla Bodrum, İşyeri
Envanter Raporu, Bodrum Kaynakçası vb.
Oda yayınları da kendileriyle paylaşıldı.
Soru ve cevap bölümünün de tamamlanması ile Öğrenciler Oda Yönetimi ile birlikte Gümüşlüğü gezerek belde hakkında
bilgi topladılar. Akreditasyon Sorumlusu
Nermin Gönen de bu gezi sırasında öğrencilere katılarak kalite kavramını anlattı.
Gelecek dönemde de “Öğrenci Girişimciler Nasıl Yetiştirilir?” projesine devam edileceği ve öğrencilerin BODTO ile iletişimlerini sürdürmelerinin önemli olduğu dile
getirildi.
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PROF. EROL TURGUT’UN
KİMLİK” TEMALI FOTO-TİPO SERGİSİ

LİONS
KULÜBÜNDEN
ODAMIZA
ZİYARET

2018 – 2019 dönemi Bodrum Lions Kulübü Başkanı Nuran Orge ve Bodrum
Lions kulübü Üyeleri, 8 Ekim Pazartesi
günü BODTO Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon’u ziyaret etti. Meclis Üyesi Toros Demirdöven’in de yer aldığı ziyarette
Lions Yönetimi sosyal sorumluluk projelerinden bahsederek BODTO Başkanına
bilgi aktardı.

Yeni hizmet binası fuaye alanını, eğitim
salonlarını ve konferans salonunu gezen
kulüp üyeleri binayı çok beğendiklerini
dile getirdiler. Başkan Kocadon ziyaretten
duyduğu memnuniyeti belirterek kulüp
başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

BODTO
ÜYELERİNİN
BAŞARI
ÖYKÜLERİ
DEVAM EDİYOR
Bodrum’da çevre yönetim sistemi konusunda yüksek standartları yakalamış durumda olan oteller ve diğer turizm işletmeleri için uluslararası kabul görmüş bir ödül
programı olan Travelife Gold ödülünü almaya hak kazanan 3 otelden biri de 5 Nolu
Meslek Komitesi Başkanımız Ömer Faruk
Dengiz’in işletmeciliğini yaptığı, Gümbet’te bulunan Magnific Otel oldu.
Sürdürülebilir turizm, enerji, atık ve su
tüketimimizi azaltarak, işletmelerin çevre
üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaçlayan, istihdam imkânı, yerel
olarak satın alınan mal ve hizmetlerin desteklenmesi sayesinde destinasyonlar için
ekonomik fayda sağlayan önemli bir sistem
olan Travelife, yerel bölgede bulunan insanlara sağlanan istihdam, yerel toplulukların elde ettiği sosyal faydaların artmasını
amaçlamakta. Bu süreç içinde yer almak isteyen oteller kendi performanslarına göre
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BODTO hizmet binası fuaye alanında 17
Aralık Pazartesi günü Bodrum GSF Dekan’ı Prof. Erol TURGUT’un “Kimlik”
temalı foto-tipo sergisi açıldı.

verdiklerini Bodrum Deniz Müzesinin
açılmasını, Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ve Barok Müzik Konserlerine verdiği
destekleri bunlara örnek olarak gösterdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergiye BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan,
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon, Yönetim Kurulu Üyesi Deniz
Eyinç ve Meclis Üyesi Toros Demirdöven
katıldı.

“Yeni hizmet binamızın tasarımında da
sergi alanı olarak kullanılacak mekânları
ekledik. Binamızın açılışını da yine sergi
ile yapmıştık.” dedi.

YK Başkanı Mahmut Serdar Kocadon,
sergi açılışında yaptığı konuşmada 2005
yılından beri sanat ve kültüre özel önem

bağımsız olarak denetlenir ve sınıflandırılır. Gerekli kriterleri sağlayan işletmeler
Travelife logosu ile ödüllendirilir.
İşletme sahibi Ömer Faruk Dengiz, bu
ödülle işletmenin taçlandırılmasında emeği geçen Magnific Otel’in tüm çalışanlarına teşekkür ederken sözlerine şöyle devam
etti “Bu ödülü yalnız Magnific Otel adına
değil tüm Bodrum’a mal ediyor ve Sürdürebilir Turizm çalışmalarımızı devam ettirmeyi bir milli görev olarak gördüğümü
belirtmek istiyorum. Bodrum’da yer alan
oteller Travelife belgesi sahip olursa Bodrum’da Sürdürebilir Turizme çok büyük
katkı yaratacağına inanmaktayım. Ömer
Faruk Dengiz; Ay’a ilk ayak basan astronot

Prof. Erol TURGUT’da sergisi için verilen
destekten dolayı BODTO yöneticilerine
teşekkür etti. “Öğrencilerimizin her yıl
yaptıkları sergileri Bodrum merkezinde
bulunan Hakan Aykan Kültür Merkezi

Trafo’da sergileyerek Bodrum halkıyla paylaşıyoruz” dedi.
“Bu sergide yer alan eserlerim daha önce
parça parça yurt dışı ve yurt içinde sergilenmişti. Burada 24 parça eserin tamamını
bir araya getirdik. Serginin açılış tarihinin
17 Aralık olması bir tesadüf olarak geçen
yıl vefat eden öğretim görevlisi arkadaşımın yıldönümüne denk geldi. Resim Bölümü Öğretim görevlisi değerli arkadaşım
Yrd. Doç. İbrahim Serdar Milli’ye sergimi
adıyorum” dedi
Sergi, 17-29 Aralık tarihleri arasında hafta
içi 9.00-12.30, 13.30-17.00 saatleri arasında sanatseverlerce ziyaret edildi.

Neil Armstrong’un, ”Benim için küçük, insanlık için dev bir adım” sözünü anımsatarak Otel olarak Travelife belgesi aldığında
“Benim için küçük, Bodrum için dev bir
adım” sözüyle astronotun yaşadığı duygularıyla aynı olduğunu paylaştı.
Biz de Bodrum Ticaret Odası olarak 5 Nolu
Meslek Komitesi Başkanımız Ömer Faruk
Dengiz’i tebrik eder, bu güzel girişimlerin
Yarımadamıza örnek olmasını dileriz.
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MESLEK KOMİTELERİ YILSONU ETKİNLİĞİ

17 Aralık 2018 tarihinde, Bodrum Ticaret Odası Meslek Komiteleri yılsonu etkinliği yapıldı.
Etkinlikte 2018 yılı değerlendirilirken Oda Organ Üyelerine çeşitli başarı ödülleri takdim edildi.

30 · Bodrum Mavi · Ocak 2019

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya’ya Bodrum Engelliler Sağlık
Vakfına sağladığı katkılar ve desteklerden
dolayı, Meclis Üyesi Toros Demirdöven’e
ise Odamız etkinlikleri ve fuarlara katılımları, destekleri için plaket verildi.
Meclis Başkan Yardımcısı Süleyman Uysal,
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ağan, Meclis
Üyeleri Eren Baki, Ali Rıza Akdolu, 1 no’lu
Meslek Komitesi Başkan Yrd. Füsun Yürüt,
ve 10 no’lu Meslek Komitesi Üyesi Berdan
Köroğlu ise ilçemiz ekonomisine sağlamış
oldukları katkılardan dolayı ödüllendirildi.

Meclis Başkanı İlhan Ersan konuşmasında
Meslek Komitesi Üyelerine hitap ederek,
“Çok değerli iş insanları olarak hepinizle
gurur duyuyorum. Hep birlikte BODTO
ailesi olarak çalışmaya devam. 2019 yılı hepimize sağlık ve bol kazanç getirsin.” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon ise, “2019 yılının sizlere ve tüm
üyelerimize bol başarı getirmesini diliyorum. Oldukça yoğun geçen bir yılı daha
geride bıraktık, 2019 yılında da aynı şevk
ve heyecanla nice başarılara imza atacağımızı umuyorum.” şeklinde konuştu.

AB ÜLKELERİNE
YÖNELİK İHRACAT
EĞİTİMİ

Bodrum Ticaret Odamız üyelerimizden gelen ihracat eğitim talebi doğrultusunda Muğla Ticaret ve Sanayi
Odası işbirliği ile Avrupa İşletmeler
Ağı Projesi kapsamında “AB ÜLKELERİNE YÖNELİK İHRACAT EĞİTİMİ” organize etti.

Eğitmen Hakan Akın tarafından 12-13
Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen eğitime 26 üyemiz katıldı.
Özellikle AB ülkelerine yönelik ihracat
yapmak isteyen üyelerimizin, Pazar araştırması, müşteri bulma, doğru dış ticaret
prosedürlerinde dikkat etmesi gereken konular örnek uygulamalarla anlatıldı.
2019 yılında da başta ihracat olmak üzere
üye eğitimlerimiz yoğun bir şekilde devam
edecektir.
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Üye Başarı Öyküsü,
Mandarin Oriental
Mandarin Oriental Bodrum olarak birçok ödüle sahipsiniz, bunlardan kısaca
bahseder misiniz?
1 yıl içerisinde Uluslararası Seyahat Ödülleri ve Dünya Seyahat Ödüllerinde 23 ayrı
ödüle layık görüldük. Ayrıca son olarak
Haute Grandeur Küresel Ödüllerinde birçok farklı kategoride 13 ödül aldık. Tüm bu
ödüller hizmet standartlarımızın ve servis
kalitemizin ispatı olduğunu düşünüyoruz.
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Her sene ödül listenize yenileri ekleniyor, bu sürekliliğin sırrı nedir?
“Efsanevi Hizmet” anlayışımız. Bu anlayış misafirlerimizin her birini eşsiz olarak
görmemiz ve onları unutulmaz anılarla
tesisimizden uğurlamamız anlamına geliyor. Misafirlerimiz tesisimize adım attığı
andan itibaren onların ihtiyaç ve tercihlerini anlayacak şekilde iletişim kuruyor ve
konaklamaları süresince onlara kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayacak bir
hizmet veriyoruz. Bununla birlikte çalışanlarımıza da büyük önem veriyor ve onların
Bodrum’daki ailesi oluyoruz.

Dünyanın en favori destinasyonları arasındasınız, bu da kalite çıtasını düşürmemekle mümkün oluyor. Bu konuda kalite
standardınızı nasıl koruyorsunuz bu süreçten bahseder misiniz?
Tabi ki bunun en önemli sebebi dünyaca
ünlü Mandarin Oriental markası. Marka
değerimizin yanında, tesisimiz, Cennet
Koyu gibi olağanüstü bir lokasyonda yeşil ve maviyi bir arada sunuyor. İç ve dış
mimarimiz doğa ile bütünleşecek şekilde
tasarlandığı için tesise girdiğiniz andan itibaren kendinizi doğal bir akışın içerisinde
buluyorsunuz.

Bodrum Yarımadası’nın doğal manzarasına hakim bir
otel olarak mevcuttaki Bodrum markasının ve bu bölgenin doğal güzelliğinin size getirileri ne oldu?
Son birkaç yıldır uluslararası alanda Bodrum için Türkiye’nin Saint Tropez’si deniyor. Bu benzetme aslında akıllarda ilk önce lüksü çağrıştırıyor. Ancak Bodrum’a gelince
“organik” ve “lüks”ü birarada bulabiliyorsunuz. Büyük şehir insanlarının en çok ihtiyacı olan şey aslında huzur dolu,
sakin bir hayat. Tesisimiz bu anlamda hem huzur dolu ortamı sağlıyor hem de lüks anlayışıyla büyük şehirde sahip
olunan imkanları sunabiliyor. Bu sebepten, dünyanın ve
Türkiye’nin birçok farklı yerlerinden ağırladığımız misafirlerimiz bir kere tesisimizde vakit geçirdikten sonra, bir
sonraki tatillerinde de bizi tercih etmek istiyorlar.

Mandarin Oriental Bodrum markasının
sürdürülebilirliğini nasıl sağlıyorsunuz?
Mandarin Oriental Otel Grubu konaklama, yeme-içme, Spa gibi verdiği tüm hizmetlerde çok yüksek standartları benimsemiş bir gruptur. Bize de bu grubun bir
parçası olarak sürekli eğitim ve denetim
süreçlerinden geçiyoruz. Tüm çalışanlarımız sezon boyunca performanslarını bir
adım öteye taşıyacak eğitim ve değerlendirmelerden geçiyorlar. Tüm bunlar sadece
Mandarin Oriental, Bodrum’un değil aynı
zamanda marka değerimizin de sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Son olarak, turizm ön görülerinizi ve buna karşı geliştirdiğiniz önlemleri öğrenebilir miyiz?
2019 yılı öngörülerimiz oldukça pozitif. Daha
şimdiden grup, düğün ve bireysel rezervasyonlar
almaya başladık. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, THY ile yaptığı işbirliği ile Nisan
2019’da “Direkt Turizm Hamlesi” adı altında bir
proje gerçekleştirecek. Bu proje ile Bodrum Havalimanından 4 farklı destinasyona yeni tarifeli
uçuşlar düzenlenecek. 2018 yılında mevcut olan
70 direkt uçuşa ek olarak gerçekleşecek bu 4 farklı destinasyonun nitelikli turist sayısında ciddi bir
artışa yol açacağını öngörüyoruz.
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BODRUM
KATAR’DA
TANITILDI
Bodrum Ticaret Odamızın girişimleriyle
kurulan Bodrum Deniz Müzesi, Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 20-24
Kasım tarihleri arasında Katar, Doha’da
gerçekleşen 8.Dhow Uluslararası Ahşap
Tekne Festivali’ne katıldı. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’nın organize ettiği festivalde Türkiye standı yoğun ilgi gördü.
Bodrum Deniz Ticaret Odası ile aynı
standı paylaşan Bodrum Deniz Müzesi,
Bodrum Tipi tekne modellerini uluslararası platformda tanıttı. Bodrum Deniz
Müzesi’ne ait 3 adet geleneksel tekne modeliyle festivale katılan Müze standına
ilgi yoğundu.
Fuar öncesi ve sonrasında Deniz Ticaret
Odası Yönetimi’nden konu hakkında bilgiler alan ve ikili çalışmalar için gerekli
katkıyı vereceklerini açıklayan BODTO
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon Katar’da Bodrum’un denizcilik sektörünün
tanıtılmasından duydukları memnuniyeti
dile getirerek şunları kaydetti: “Denizcilik bizim en önemli kültürümüz ve bunu
yaşatmak için başlattığımız projelerden
biri olan Bodrum Deniz Müzemiz de yurt
dışında tanıtım yaparak bu kültürün yayılmasına fayda sağlıyor. Bu çalışmaların
sürmesini diliyorum.”
Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen
Cambazoğlu ise festivale katılım için Kül34 · Bodrum Mavi · Ocak 2019

tür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinler
doğrultusunda 3 adet geleneksel Bodrum
tipi tekne modelinin özel şartlarda Doha’daki 8.Dhow Uluslararası Ahşap Tekne Festivali’ne katılımlarını sağladıklarını
bildirdi. Cambazoğlu, iki ülke arasındaki
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, Bodrum’a
ait geleneksel ahşap tekne yapımının öneminin kültürel bağlamda vurgulanması ve
iki ülke arasında gelecekte olabilecek müze
iş birliği protokollerinin gerçekleşmesi
adına festivale katılımın önemini vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın
nazik davetini olumlu karşıladıklarını
belirten Bodrum Deniz Müzesi Müdürü
Selen Cambazoğlu, Bodrum Denizcilik
Kültürü’nü uluslararası platformlarda tanıtmaya devam edeceklerini, bu bağlamda
Bodrum’a yaraşır ve faydalı projelerinin
olduğunu belirtti.

8. Dhow Uluslararası Ahşap Tekne Festivali’nde, Büyükelçimiz Fikret Özer, Katar
Emiri Temim bin Hamad es-Sani, Emir’in
babası Hamad bin Khalifa Al Thani, Katar
Sağlık Enerji ve Endüstri Bakanı Mohammed Salah Al Sada, Katara Kültür Köyü
Genel Müdürü Khalid Bin İbrahim, eski
Sağlık ve Eğitim Bakanları da Müze standını ziyaret edenler arasındaydı.
Katar’ın başkenti Doha’da bu yıl sekizincisi
gerçekleşen Uluslararası Ahşap Tekne Festivali’nde Bodrum’u, denizcilik kültürünü
ve geleneksel tekne yapımcılığını uluslararası platformda tanıtan ve iki kültür arasında sıcak ilişkiler kuran Bodrum Deniz
Müzesi, ilerleyen yıllarda da bu tip kültürel
faaliyetlerde bulunacaklarını açıkladı.
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ÇALIŞMA YAŞAMI VE SAĞLIĞIMIZ

“ÇALIŞMA YAŞAMI ve SAĞLIĞIMIZ ”
90. sayımıza ulaştığımız bu yeni yıla,
Bodrum Mavi Dergisi olarak çalışma yaşamının sağlık üzerine etkilerini inceleyerek başlamak istedik ve
bu konuda çalışan sağlığına odaklandık. Siz değerli okuyucularımız
için sosyal projeleri ile dikkat çeken
Bodrum Toplum Sağlığı Merkezi
KETEM Birimi’nin farkındalık afişlerine ve çalışan sağlığı hakkında
beslenme konusuna değindik.

“ÇALIŞAN
GAZETECİLER
GÜNÜ” KUTLAMA
MESAJI
Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon 10
Ocak Çalışan Gazeteciler günü
dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
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Bodrumlu gazetecilerin, gece gündüz
demeden büyük özveriyle çalıştıklarına ve turizm sektörü başta olmak
üzere, yarımadadaki tüm sektörlerin
başarıya ulaşmasına katkı sağladıklarına dikkat çeken Mahmut Serdar Kocadon, “Basın toplumun temel taşlarından biridir. Yaşadığımız bu iletişim
çağında da basının bilgi kirliliği yaratmadan halkı tarafsızca bilgilendirmesi
gerekir. Şüphesiz ki etik değerlerine
bağlı Bodrum basınımız bunu gerçekleştiriyor. Kendilerinin 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla

Bodrum Ticaret Odası olarak içtenlikle kutluyoruz.” dedi.
Sadece bugün değil her gün basına,
basının haber alma hakkına saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Kocadon, “Bodrum Ticaret Odası olarak
birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz
ve zaman zaman basınımızı da bu etkinliklere davet ediyoruz, gerek etkinliklerimize gerekse basın bültenlerimize gösterdikleri ilgi için basın
mensuplarına teşekkür ederiz.” dedi.

Ayrıca Bodrum Mavi Dergimiz’de
daha önceki yıllarda da kalp sağlığı
üzerine yazılarını paylaştığımız Dokuz
Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Özalp Karabay’ın olumsuz
yaşam tarzlarının kalp üzerine etkileri
hakkında bir değerlendirme edindik.
İstanbul Üniversitesi, Radyasyon onkolojisi uzmanı Dr. Yavuz Dizdar ile
gerçekleştirdiğimiz röportajda ise
kendisinin Bodrum’un sağlık üzerine
etkileri konusunda görüşlerini aldık.
Ayrıca Dizdar’dan işyerinde sağlığımızı daha etkin koruyabilmek için birkaç
tüyoya da yer verdik.

Dosya haberimizin devamında ise
uzun zamandır Bodrum’da Beden
eğitmenliği yapan Spor Akademisi
Mezunu Mesut Yeke’den işyerindeki
hareketsizlik sonucu postür bozukluğu ve buna karşı yapılabilecek egzersizler hakkında harika bilgiler edindik.

Dosya haberimizi keyifle okumanızı diliyor ve sizleri hareketsiz yaşam
tarzlarına karşı sağlığımız için harekete geçmeye davet ediyoruz.
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RÖPORTAJ: DR. YAVUZ DİZDAR
Yavuz Dizdar 1964’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi’ndeki orta eğitimini 1982’de; İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki eğitimini
1988’de tamamladı. Tıp eğitiminin ardından, o yıllarda Siirt’e bağlı olan Batman’da yaklaşık bir yıl mecburi hizmet yaptı. 1989-1992 yıllarında İstanbul
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda ilaç bilimi üzerine, 1992-1996
yıllarında Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda kanser üzerine uzmanlık eğitimini tamamladı. Bu eğitimlerinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nde kanser biyolojisi ve immünolojisi doktoru unvanını aldı.
Halen aynı enstitüde radyasyon onkolojisi uzmanı olarak çalışmaktadır.
Bireysel çalışmalarının amacı bilimde yeni düşüncenin desteklenmesidir.
Faaliyetlerinin bütünü “hakkaniyetli, bağımsız ve sürdürülebilir bir yaşam”
başlığı altında özetlenebilir.

Yakın zamanda aslında bir söyleşi olarak kaleme alınan “Vicdan Hayat Kurtarır”ı da tanıtan Dizdar, bu kitapta kendi yaşamından kesitlerle gençlere tavsiyelerde bulunuyor.
•Günümüz dünyasında masa başı çalışmanın sağlığa etkilerinden bahseder misiniz?
Çalışma aslında bedenen de, masa başında
da yapılabilen zorunlu bir faaliyettir. Çalışmak öyle ya da böyle zorunludur, çünkü ne
kadar modern koşullarda yaşıyor olursak
olalım çalışmak hayatta kalmanın ana gereğidir. Burada kastettiğim “para kazanılsa ya da kazanılamasa bile” bir uğraşının
gerekli olduğudur, aksi takdirde insanlar
içten boşalma sürecine girerler. Çoğu aktif
kişi emekli olduğunda eğer uğraşacağı bir
konu yoksa sağlıklı ve keyifli bir emeklilik
süremez.
Buna karşılık masa başında çalışmanın
kendine özgü zorlukları olduğu reddedilemez, bunun başında fiziksel aktivitenin azalması gelir. Bu elbette vücutta bazı
sorunların kapısını açar, öyle ya da böyle
kontrol edilebilir bir stres faaliyeti zorunludur. Bunun en basit karşılığı makul
düzeyde spordur, ama şevkle çalışmak da
beraberinde stres faaliyeti getirir. İşi masa
başında sorun çözmek olanlar bu stres faaliyetini ister istemez karşılar, ama rutin
ve aklı çalıştırmayan bir iş söz konusuysa
eksik kalınacağı açıktır. Bu durum siz patron da olsanız, masa başı çalışan da olsanız
değişmez, insan vücudu ve beyni çalıştıkça
gelişir ve gençleşir.

•Çalışanlar beslenmelerinde nelere
dikkat etmeli?
Bu iş koşullarının kendisine bağlıdır, yani
çalışılan alan; güneş görüp görmediği ya
da temiz hava gereksiniminin karşılanıp
karşılanmadığı bağlayıcıdır. Şimdilerde
iyi klimatize binalar var, ancak bu temiz
hava ve güneş alındığı anlamına gelmez.
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Bilakis plaza benzeri yapılarda “hasta bina
sendromu” diye bir şey tanımlanır, kapalı
ortam insanda kapalılık stresine neden olduğundan, iyi klimatize edilse bile ihtiyacı
karşılayamaz, özellikle karbonhidrat ya da
şeker ağırlıklı bir yeme modeline sürükler.
İş insanları bu noktada kendilerini işlerinden ayırmak zorundadır, yani toplantı bile
olsa ara verilmeli ve günlük yaşama dönülmelidir. Tercihen ortamdan çıkılmalı, fiziksel gereksinim karşılanırken, zihnen de
dinlenmek olanağına kavuşulmalıdır. Oysa
pratikte çoğu kişi ya yemeği sipariş eder ya
da atıştırarak öğünü atlar, bu sakıncalıdır.
Sipariş edilenlerin çoğu besleyici olmazlar,
iyi yemek zaman ve mekan ister, bundan
bile mahrum kalınıyorsa neden çalışıyoruz? Atıştırmalık tercih edilecek olsa bile
bunlar kuru yemişten öteye geçmemelidir,
kahve ya da çay bile çeşitlendirilebilir. İşi
yapan iş insanıdır, ama yaptığı işin esiri
olmaya başladığında durum değişir, işin
esiri olmak, eğer tutku söz konusu değilse,
yangından mal kaçırmak gibidir. Bundan
olumlu bir sonuç çıkmaz, nereye yetişiyoruz ki?

•Kapalı ortamlarda hareketsiz çalışmanın etkilerini azaltmak için neler
yapabiliriz?
En azından mesela bazı görüşmeler, denetimler icra edilerek fiziksel aktivite artırılabilir. İş insanı masa başında çalışan patron
olsa bile kendini alanda göstermek zorundadır, aksi takdirde işlerin aksar. Çoğu
müşteri ya da ortak çalışılan kimse, patronun kendisini karşısında görmeyi ister,
bu da fiziksel aktivite anlamına gelir. Hala
eksiklik hissediliyorsa o zaman bunu karşılamak adına küçük bir spor odasına ya da
köşesine başvurulabilir. Böylelikle kaslara

ve eklemlere ihtiyaç duydukları hareketi
sunarsınız Dahası ne kadar dinamik kalırsanız aklınız da o kadar iyi çalışacaktır.
Ama bunlardan daha iyisi kişinin kendisinin yürütebileceği ve fiziksel gereksinimi de karşılayacak hobilerdir. Mesela
çoğu kişi odasında akvaryum olmasının
dinlendirici etkilerinin farkındadır. Ama
bunların çoğu akvaryumu kendileri temizlemek, yani bir hobi olarak sürdürmek
yerine profesyonellere devreder, oysa esas
faaliyet bunu kendinin yürütmesidir. Aynı
şey elbette iç mekan bitkileriyle uğraşmak
ya da küçük koleksiyonları düzenlemek
biçiminde de yapılabilir. Bu iş insanının
sadece düşünsel olarak dinlenmesini sağlamaz, kendini geliştirmesine yardımcı olur.
Ama beri yandan “etkileyici olmak” gibi
bir katkısı da vardır. Düşününüz, gitmişsiniz herkesin bulabileceği beş yıldızlı ofis,
ama oraya ruhu veren yöneticisinin ya da
iş insanının kişiliğidir. Yoksa bütün ofisler
birbirine benzer.

•Biraz da yeni kitabınızdan bahsetmek istiyoruz. Vicdan Hayat Kurtarır’ın konusu nedir? Bu kitap bize
neler öğretiyor?
Vicdan Hayat Kurtarır aslında Şükriye Özgül’le gerçekleştirdiğimiz bir nehir söyleşisidir ve özellikle kolay okunması için oluşturuldu. İçerik kendi deneyimimi, görüp
geçirdiklerimi anlatır. Bir yerde hepimizin
yaşadığı mutlulukların, düş kırıklıklarının,
yaptığı doğruların ya da hataların özetidir.
Günümüz sistemi özellikle konum ve maddi kazancın yüksek olması üzerine kurgulandığından, vicdanın biraz örtülmesine
de neden olur. Mesela en ufak krize iş gücü
çıkararak karşılık vermek, her örselenmeden hırslanarak ve kinlenerek çıkmak,
bunlar hepimizin zaman zaman başvurduğu kolay çözümlerdir. Oysa bilgi maddi kazançtan farklıdır, sevgi ve saygınlık parayla
satın alınamaz. Dostlukların değeri sonsuzdur. Kitap bunları irdeler, gençlere ve
kendini her daim genç hissedenlere kendi
yollarını çizmeleri için yaşanmış örneklerle önerilerde bulunur. Tamamen hırssız olmak hatalıdır, ama kontrol edilemeyen hırs
vicdanın kapanmasıyla sonuçlanır.
Bunların örneklerini aslında hep etrafımızda görüyoruz, bedeli ise ağırdır; toplumsal çözülmeyle sonuçlanır. Ben kendi
yaşayıp gördüklerimden yola çıkıyorum,
önemli olan gök kubbede hoş bir seda
bırakabilmektir. Toplum son otuz yılda
değerlerinden çok fazla şey kaybetti. Bize
gerek reklamlar gerekse dizilerle empoze
edilen tüketim unsuru çok fazla şey var,
bunlara herkesin ulaşması söz konusu
olamayacağı gibi, bunun için kendini hırpalamak sürdürülebilir değil. Ama esas
sorun gençlerin geleceğinde ortaya çıkıyor,
sürekli eğitim halindeler, lakin beri yandan
gerek mekanizasyon gerekse “hayatı ucuzlatmak” bahanesiyle, iş olanakları giderek

azalıyor. Gençlerin karnı tok, sırtı pek
olabilir, ama en başta ifade ettiğim gibi,
önemli olan sağlığınızın, ailenizin, işinizin, yani toplumda konumunuzun olmasıdır. Vicdan Hayat Kurtarır’ın gençlere ithaf
edilmesinin nedeni budur.

•Yakın zamanda Bodrum’daydınız;
Bodrum hakkında neler söylemek
istersiniz? Deniziyle, güneşiyle, iklimiyle burası sizce sağlığımızı nasıl
etkiliyor?
Bodrum bizim için her ne kadar bambaşka
olanaklar ve yaşam biçimi sunar görünse
de aslında hor kullanıldığı için cazibesini
kısa sürede yitirecek. Çoğu okul konuşmasında soruyorum, tamam daha iyi bir
yaşam için Bodrum’a gelenler olmuş, ama
alış veriş yeri yine marketler. Aşırı yapılaşma, aşırı nüfus artışı bir süre sonra Bodrum’u Bodrum yapan özellikleri ortadan
kaldıracak. Oysa çok uzağa gitmeyin, bir
kaç kilometre uzaktaki komşu adalara bakın, onlar aynılar. Herkes mutlu, denizden
adabıyla balık tutup mutlu yaşamlarını
sürdürüyorlar. Anlatmak istediğim tam da
bu, aslında başka bir yaşam söz konusu, biz
onu yaşayacağız diye bir yere girdiğimizde,
amacımızı kendi ellerimizle yok ediyoruz.
Halikarnas kapandı, restoranlarda Uzak
Doğu’nun çiftlilerinden getirilen kalamar,
karides satılıyor. Bu durumda Bodrum
aslında modaya dönüşüyor, ama nereye
kadar? Kısa sürede akılcı bir imar planlaması yapılmazsa Bodrum’un İstanbul’dan
farkı kalmayacak. Daha beton, trafik sıkışıklığından bir yere gidilemeyen, en iyi hali
kış ayları olan bir yere Bodrum denebilir
mi? Herkes bir arsa kapatıp bina yapmak
peşinde, her koya bir otel, bu nereye kadar gider? Halikarnas eğlence yeri değildi,
bir semboldü. Ben sadece otuz yıl önce
Bodrum kıyısından çocukların ahtapot
yakaladığını gördüm, çıplak elleriyle, sadece bakarak. Teknelerin kıyıya çekildiği
zamanlar bitti, kıyılar artık marinalara
dönüştü. Çiftlik çuprası yiyip, nostalji yapmakla Bodrum olunmuyor. Son mandarin
bahçeleri de bittiğinde Bodrum betondan
bir terkedilmiş şehre dönüşecek. İşin kötüsü, eğer kendimize çeki düzen vermezsek
bunu da göreceğiz.

•Son olarak, yaşam felsefeniz nedir?
Benim öyle derin bir yaşam felsefem yok,
yaşam felsefesine de inanmam. Doğru bildiğiniz yolda yürürsünüz, hayat geçicidir,
siz ödün vermezsiniz; fakiri fukarayı, kediyi köpeği, kuşu börtü böceği, ağacı, yeşili
korursunuz, yani yaşarsınız, işte o zaman
bundan felsefe çıkar.
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Prof. Dr. Özalp KARABAY’dan
Kalp Damar Sağlımız için Tavsiyeler

Kalp Damar Sağlığımız İçin Spor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay kalp damar hastalıklarının
insan yaşamını tehdit ettiğini kaydetti. Prof. Dr. Karabay, Kalp ve damar
sistemi hastalıklarının, ölümün tüm dünyadaki en önemli nedeni olduğunu belirterek, Türkiye’de ulusal düzeyde ölüm nedenlerinin temel hastalık gruplarına göre sınıflandırması yapıldığında Kalp damar hastalıklarının % 47.7 oranı ile açık ara başı çektiği görüldüğünü kaydetti.
Kalp ve damar hastalarının yarısında ölümün ani ölüm şeklinde gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Karabay, bu ölümlerin en önemli nedeni kalbi
besleyen damarlarda daralmalar ve tıkanıklıklar sonucu gelişen koroner
arter hastalığına bağlı ölümlerdir. Yapılan çalışmalarda ani kalp ölümünün %80 oranında kalbi besleyen damarlardaki darlıklar ve tıkanmalar
nedeniyle oluştuğu saptanmıştır. 2015 yılında tüm dünyada 20 milyon
insanın sadece kalp damar hastalıkları nedeniyle kaybedileceği tahmin
edilmektedir. Bunun yanı sıra kalp hastalıklarının görülme sıklığı; hareketsizlik, sigara, kötü ve dengesiz beslenme gibi olumsuz yaşam tarzıyla
da yıllar içinde arttığı da bir gerçektir.” dedi.

Kalp Damar Hastalığı Gelişiminde
Risk Faktörleri
Kalp damar hastalığı oluşumu için gerekli
risk faktörlerine sahip bireylerde, kalbin
kendi besleyici damarları olan koroner damarların daralması veya tıkanması sonucu
ortaya çıkan hastalığın koroner kalp hastalığı olarak adlandırıldığını kaydeden Prof.
Dr. Karabay, “Koroner kalp hasta¬lığının
değişik klinik şekilleri olabilir. Koroner
kalp hastalığının başlıca be¬lirtisi göğüste
hissedilen ağrıdır. Göğüs ağrısı çoğu kez
efor durumunda ortaya çıkar. Bazen fazla yemeği takiben veya soğuk havalarda
da göğüs ağrısı olabilir. Damar daralması
veya tıkanmasının uzun sürdüğü durum¬larda göğüs ağrısının şiddeti ve süresi daha
fazla olur, bu gibi durumlarda hastalar için
hayati tehlike söz konusudur.” Dedi. Prof.
Dr. Karabay Kalp Damar Hastalığı gelişimindeki risk faktörlerini şöyle sıraladı:
“ Yaş (erkeklerde 45 ve üzeri, kadınlarda
55 ve üzeri), ailede kalp hastalığı öyküsü
(birinci derece akrabalardan erkekte 55,
kadında 65 yaşından önce koroner arter
hastalığı öyküsü), sigara içmek, yüksek
kan basıncı (Hipertansiyon/ kan basıncı
140/90 mmHg’ ın üzerinde olması), hiperkolesterolemi (total kolesterol 200 mg/dl’ın
üzeri, LDL-Kolesterol 130 mg/dl’ın üzeri),
düşük HDL-kolesterol değeri (<40 mg/dl),
şişmanlık, stresle baş edememe, fazla alkol
tüketimi, fiziksel aktivitenin az olması,
menopoz, özellikle erken menepoz”
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Sigaraya Dikkat
Yüksek tansiyon, sigara içilmesi veya kolesterol yüksekliği faktörlerinden herhangi
birisinin varlığında hastalık riskinin 2 kat
artıyorsa, tansiyonu yüksek olan bir kişinin sigara içmesi durumunda risk artışı 4
kattan daha yüksek olmaktadır diyen Prof.
Dr. Karabay, günde 25 ve daha çok sayıda
sigara içenlerin kalp damar hastalığına
maruz kalma riski normal sigara içmeyen
bireylere göre yaklaşık 5 kat daha artmaktadır.” dedi. Ülkemizde sigara kullanımı ve
özellikle erken yaşta kullanımı endişe verici boyutda olup erkeklerde kullanım oranı
% 50,6 , kadınlarda % 16,6’ dır diyen Prof.
Dr. Karabay, kalp damar hastalıklarından
korunmak için sigaranın bırakılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: “ Sigaranın bırakılmasından sonraki 3 yıl içinde
kalp krizi geçirme riskinin yarıya düştüğü,
6 yılın sonunda da riskin sigara içmeyen
kişilerin düzeyine indiği klinik araştırmalar ile ortaya konmuştur. Sigaranın bırakılmasından sonra kalp hastalığı riskinde
önemli azalma olmakta ve sigarasız geçen
zaman arttıkça kalp damar hastalığı risk
azalması daha fazla olur. Değiştirilebilen
risk faktörlerinden yüksek tansiyon zamanında tespit edildiğinde mevcut ilaçlar ve
uygun diyet düzenlemesi ile etkili şekilde
kontrol altına alınabilmektedir. Hipertansiyon kontrolü başarı ile yapıldı¬ğı zaman
koroner kalp hastalığının önlenmesi bakımından oldukça ya¬rar sağlanmaktadır.
Kolesterol yüksekliği de uygun beslenme
programı ile kontrol edilebilir. Diyet düzenlemesi ile yeterli kontrol sağlanamıyorsa kolesterol düşürücü ilaçların yardımı
ile kolesterol düzeyi normal sınırlar içine
çekilebilir.

Sevdiklerimizin Ani Kaybedilmesi;
Prof. Dr. Özalp Karabay, toplumda bir yakını, akrabası ya da tanıdığı hiç beklenmedik bir şekilde aniden kaybedilen bir çok
insan bulunduğunu ve bu ölümlerin bir
kısmının uykuda olduğunu ve hasta sabah
uyanmayınca fark edildiğini belirterek, “
Bazıları ise yakınlarının gözü önünde aniden fenalaşarak kaybedilmişlerdir. İlginç
olarak bu kişilerin birçoğunun sigara kullanımı , ailede kalp hastalığı öyküsü, yüksek tansiyon gibi mevcut risk faktörlerinin
varlığına rağmen , yakınları tarafından
sağlığı tamamen yerinde olarak tariflenmesi ve ölüm öncesinde hiçbir yakınması
bulunmadığının belirtilmesidir.” dedi.
Prof. Dr. Karabay, “ Ani kalp damar hastalıklarına bağlı yakınlarının kaybedilmesi
tüm toplumlarda hep kaderci bir yaklaşımla ele alınmış, önlenmesi mümkün olmayan bir durum olarak değerlendirilmiş ve
ölüm öncesinde hastanın acı çekmemiş
olması, yakınları için bir teselli kaynağı
olmuştur.: Ani ölüm de diğer birçok hastalık gibi önlenebilir ve tedavi edilebilir
bir durum olduğundan günümüzde kalp
damar hastalıklarına bağlı ölümlere karşı
takınılan -hiçbir önlem almaksızın-kaderci yaklaşım, gerekli önlemlerle birlikte
tedaviye başlanılması ve risk faktörlerinin
ortadan kaldırılmasıyla geçersiz hale gelmiştir.” dedi.

Koroner kalp hastalığı veya kalp damar
hastalıklarından korunmanın en önemli maddelerinden biri de düzenli egzersiz
olduğunu kaydeden Prof. Dr. Karabay, “
Düzenli egzersiz ve spor yapılması koroner kalp hastalığında değiştirilebilir risk
faktörlerinden birinin ortadan kaldırılması anlamına gelir. Kilo kaybını sağlaması,
kan basıncı kontrolünü kolaylaştırması,
diyabette kan şekeri kontrolünü iyileştirmesi, kan lipitlerini olumlu olarak etkilemesi kalp-damar sağlığı açısından yararlı
etkilerdir. Bunun en iyi delili ise ; kalp
krizi sonrası izlemeye alınan hastalarda
egzersizin ölüm riskinde %31 azalma sağlamasıdır. Son yıllarda sportif aktiviteler
sırasında beklenmedik ani ölümlere sık
rastlanılmaktadır. Gençlerde spora bağlı
ani ölümler; şaşırtıcı ve trajik olaylardır.
Sporculardaki ani ölümlerin % 70–80 nedeni kalbi besleyen koroner damarlardaki
kolesterol içeriği yoğun plakların yoğun
sporun getirdiği strese bağlı olarak yırtılması ve sonuçta kalp krizi geçirilmesidir. .
Yoğun stres altındaki rekabet sporları yapan sporcularda adrenalin seviyesi yükselir ve bunun içine bazı ilaç kullanımları
da eklendiğinde bu plaklar yırtılır. Bu plak
yırtıkları pıhtılaşarak aniden damarların
tıkanmasına neden olabilir. Bu da kalp
krizinden ölümleri beraberinde getirir.
Futbol, basketbol gibi rekabet gerektiren
sporlar genç sporcular için çok daha fazla
risk taşımaktadır. Ani ölüm riski halı saha
maçlarında da bulunmaktadır. Halı saha
maçlarında kalp krizine bağlı ani ölümlerin ortaya çıkmasının nedeni, oyuncuların
profesyonel sporcu olmamalarıdır. Haftada bir kez halı sahada maç yapan amatör
sporcular yeterli kondisyona sahip değil,
düzenli olarak spor yapmıyor ve hareketsiz
yaşıyor. Bu hareketsizlik, haftada bir yapılan maç ile yüksek adrenalin deşarjını ve
kalp krizinden ölümü getiriyor. Gençlerin
halı saha maçlarında kaybedilmesinin altında ;sportif aktivite sırasında oluşan ani
fiziki ataklara bağlı damar içindeki stres
yüzünden damar çeperindeki aterosklerotik kolesterol plaklarının yırtılması ve kalp

krizi oluşum patolojisi yatmaktadır.

dedi.

Spora Bağlı Ölüm Erkeklerde Daha
Fazla

Kalp krizinde gençler yaşlılara göre
daha şanssız

Gençlerde sportif aktivitelerde ortaya çıkan ani ölümler erkeklerde kızlara oranla daha fazla olduğunu belirten Prof. Dr.
Özalp Karabay, “ Bu risk yaşla birlikte artmakta ve otuz yaş üstünde 100 kata kadar
çıkmaktadır. Özellikle dayanıklılık isteyen
sporlara başlamadan önce kalbin kontrol
ettirilmesi gereklidir. Önerilen spor türleri
tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklete binme,
hafif tempolu koşma gibi egzersizlerdir.”

Prof. Dr. Karabay, yaşlandıkça damarlar
arasında ‘köprü damarları’ oluştuğunu belirterek Bu durumda kalbin, herhangi bir
damar tıkanmasında diğer damardan kan
alarak beslenmeye devam ettiğini söyledi.
Gençlerde böyle bir yapı oluşmadığı için
krize hazırlıksız olan kalp aniden durup,
ölüme sebep verebildiğini kaydeden Prof.
Dr. Karabay sözlerini şöyle sürdürdü: “Kişiyi hayatta bırakan bu ortamlar 50 yaşından sonda gelişmektedir. Ancak gençlerin
kalbi buna hazır olmadığı için kriz ile birlikte ölüm ortaya çıkmaktadır.
Kalp krizi olduğu zaman 50 yaşındaki bir
insan hastaneye yetiştirilebilirken, daha
genç bir kişi hastaneye ulaştırılamadan
hayatını kaybetmektedir. Çünkü yaşlıları
hayatta bırakan kalbi krize hazırlayan köprü damarları gençlerde bulunmamaktadır.
Sonuç olarak sağlık için spor şarttır. Bunu
sağlamanın yolu sporu yaşamımızın bir
parçası olarak kabul etmektir. Ama unutmamalıyız ki bunu da ancak sağlıklı bir
kalple gerçekleştirebiliriz.”

Ani kalp ölümünün engellenmesi, en başta
koroner damar hastalıklarının engellenmesi ile mümkün olduğunu belirten Prof.
Dr. Karabay, “ Sigara, kolesterol yüksekliği ve tansiyon yüksekliği, kalp hastalığına neden olan ve önlenebilir ya da tedavi
edilebilir risk faktörleridir. Bunun dışında
kalp sağlığı açısından düzenli kontroller
yaptırarak, tüm olumsuzlukları önlemek
ve asgariye indirmek artık günümüzde
mümkün olmaktadır.” diye konuştu.
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FAZLA KİLOLAR KALBİMİZİ YORUYOR

OMURGAN KADAR SAĞLIKLISIN
24 yıllık Beden Eğitmeni olarak çok
sevdiğim bir söz vardır. “Omurgan
kadar sağlıklısın”.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay şişmanlığın, kalp damar hastalıkları için
önemli risk faktörü olup aynı zamanda kalp hastalığına da zemin hazırlayan diyabet ve hipertansiyon için de önemli risk sayıldığını belirterek, “
Fazla kiloların verilmesi, kalp hastalıkları oluşma riskini doğrudan etkilemekte ve verilen kilonun miktarı arttıkça da elde edilen sağlıklı yaşama
faydası da yükselmektedir.” dedi.
Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de
açık ara birinci sırada yer almakta olup gerekli önlemlerin alınması ve
beslenmenin düzenlenmesiyle kalp damar hastalıklarından uzak, kaliteli
yaşam sürmenin mümkün olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Özalp Karabay, “ Bilimsel araştırmalarda yüzde 5 kilo vermeyle bile yaşam kalitesinin arttığı, diyabet riskinin azaldığı, kan yağlarının profilinin olumlu
etkilendiğini ortaya koymaktadır. Daha önemli ve gözden kaçırılmaması
gereken gerçek; şişmanlığın diğer kardiyak risk faktörlerinin artmasına
yol açmasıdır. Fazla kiloluların normal insanlara göre kolesterol düzeyleri iki kat, yüksek kan basıncı ve diyabet hastası olma olasılıkları üç
kat daha fazladır.”

Sağlıklı
Beslenme
Kalbi Düzene
Koyuyor
Vücudumuzdaki fazla kilo;
kalbin dolaştırdığı kan
miktarının
artması
yani
kalbin
üzerine
düşen iş
yükünün
fazlalaşması anlamına
gelmekte
ve ayrıca
vücutta
insülin
direncine neden
olmaktadır.
Vü c u du mu zun buna cevabıda damarların
kalınlaşması, tansiyon yükselmesi,
çarpıntı ve koroner
kalp hastalığı gelişimi olmaktadır. Bunun aksi olarak
kalp sağlığı açısından nabız sayımızın ve tansiyonun düşük olması
kalbi yormadığı için ömrü uzatmaktadır.
Hayatımız boyunca kalp atış sayımız belli
olduğundan, sağlık açısından kalbimiz ne
kadar yavaş atarsa bu limiti o kadar geç,
ne kadar hızlı atarsa bu limit o kadar çabuk doldurur. Kilomuzu koruyan sağlıklı
beslenme, düzenli yapılan bilinçli spor ve
meditasyon kalp atım sayısını azaltmakta ve bu aktiviteler kalbin atımını düzene
sokarak kalp sağlığımızı korumakta olup
uzun yaşamı bize sunmaktadır
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Kalp Sağlığı İçin Egzersiz Gereklimi?
Egzersiz yapmayan insanların yaşam tarzının koroner arter hastalığının riskini
önemli ölçüde arttırdığını belirten Prof.
Dr. Karabay, “ Egzersiz yapmamak; doğrudan risk olarak kalp kasının zayıflaması ve
pompalama işinin etkinliğini yitirip, dolaşımın daha etkisiz hale gelmesine neden
olurken dolaylı riskler olarak kandaki LDL
düzeyinin, hipertansiyonun ve şişmanlığın artmasına neden olmaktadır. Egzersiz
yapanların kandaki kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL kolesterolü ve lipid
düzeyi düşükken, iyi olarak adlandırılan
HDL kolesterol düzeyleri yüksektir. Aktif
bir yaşam tarzı olmayan insanlar egzersiz
yapmaya başladıktan sonra, HDL kolesterollerinde artış ve toplam kolesterol düzeylerinde düşüş gözlenmektedir. Egzersiz
yapmayanlarda, yapanlara göre yüksek kan
basıncının ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Egzersiz aynı zamanda yüksek kan
basıncını da düşürmekte ve aynı zamanda
tansiyon ilacı ihtiyacını da azaltmaktadır.
Egzersizin bir diğer yararı ise, kiloyu kontrol altında tutmasıdır. Egzersiz sadece gün
boyunca kalori yakmaya neden olmakla
kalmaz, aynı zamanda düzenli olarak egzersiz yapanların iştahları azalır. Bu nedenle kilo kontrolünde egzersizin yararı
ikiye katlar: Harcanan kalorinin miktarını
artırırken, iştahı da azaltır. Hem diyet, hem
de egzersiz yapanların verdikleri kiloları
almaları pek olası değildir.
Önemli bir noktada egzersizlerden elli beş
ve altmış dört yaş arasındaki hastaların,
otuzlarındaki ve kırklarındaki insanlardan
daha çok yarar sağladıkları gerçeğidir.

Aşırı ve hızlı kilo vermenin kalp sağlığına olumsuz etkisi var mı?
Dengeli beslenme, kalp sağlığının birinci

Bu yazıyı okurken muhtemelen oturuyorsun. Eğer elindeki telefon,
tablet ya da bir mecmua ise, başını
öne eğmişsin, sırtın kambur olmuş,
omuzların da önde duruyor.

şartı olup vücudu aşırı zorlayan her türlü
diyet uygulaması kalp için oldukça zararlı
olup yaşamın kaybedilmesine kadar giden olumsuzluklara neden olabilmektedir.
Hızlı ve aşırı kilo vermek vücut dengesini
onarılmayacak şekilde bozabileceği için
kesinlikle hiç bir zaman önerilmez. İlk
etapta vücut ağırlığının % 10’u veya 10
kg verilmesi hedeflenmedir. Kilo vermek
özellikle hareketsiz, ileri yaş grubu insanlar için zaten zor bir iş olduğundan başlangıçta hedefin küçültülmesi başarının da
daha büyük olmasını sağlar ve ideal sağlık
koşullarınıda kişiye sunar . Ayrıca önemli
olan kilo verdikten sonra korunması olup
kilo verdikten kısa bir süre sonra tekrar
alınması ve sonra tekrar diyete başlanması
,vücutta fizyolojik ve psikolojik olarak tahribata neden olmaktadır. Bu nedenle kilo
vermenin sağlığı olumlu etkilemesi için
mutlaka verilen kiloların bir ömür boyu
egzersiz ve sağlıklı beslenme ile korunması en önemli noktadır.

Kalp Sağlığımız İçin Zayıflamalıyız
Obezite gittikçe artan bir şekilde toplum
sağlığını tehdit etmektedir. Fizik aktivitenin azalması ve yüksek miktarda yağ ihtiva
eden , yüksek kalorili yiyeceklerin aşırı alımından dolayı kalp hastalıkları da fazlaca
görülmektedir. Fazla kilolar sağlık açısından çok
önemli risk faktörü olup
sadece görünümden değil sağlık içinde zayıflamaktan vazgeçilmemelidir. Tüm araştırmalar,
fazla kiloların kalp krizi
riskini arttırdığını ortaya
koymaktadır.
Araştırmalar şişman insanların
normal kilolu insanlara
göre, 8.2 yıl daha erken
kalp krizi geçirdiklerini
göstermiştir.

lışmalar direnç ve esneklik içeren egzersizler olmalı (pilates, yoga, yüzme vb.). “Ben
her gün yürüyorum ama! olmaz mı?” dediğinizi duyar gibiyim. Olmaz! Çünkü direnç
egzersizleri olmalı.

Haydi harekete geç!

-Şimdi size, gün içinde yapabileceğiniz birkaç egzersiz önereyim. Bu egzersizleri, işinize birkaç dakika ara verip her gün yapın.

Mesut YEKE
Beden Eğitmeni

“Omurganı dik tut, hiçbir şeye boyun
eğme” sloganımız olsun. Sağlıkla kalın...

Bu satırdan sonra biraz dik durmaya çalıştın, ama 10 dakika sonra unutacaksın ve
yine aynı pozisyona geri döneceksin. Bu
yanlış duruş, artık sadece masa başı çalışanlarının değil, elinde akıllı telefonu olan
herkesin sıkıntısı olmaya başladı.
Şimdi, sana biraz önceki yanlış duruşunun
(postürün) doğuracağı vahim sonuçları
söyleyeyim.
-Omuzlarının öne doğru eğilmesi ile sırt
kasların aşırı gerildi ve güçsüzleşmeye başladı. Sırt ağrıların artacak.
-Omuzların daraldı ve omuz kasların kısaldı. Ellerini, arkanda parmaklarını kenetleyerek birleştirmeye çalış bakalım! Eğer olmuyorsa, omuz kasların kısalmış, yakında
kollarını baş hizasına kaldırdığında omuz
ağrıların olacak, hatta omuz kaslarını bile
yırtabilirsin.
Başını aşağıya eğdiğin için, boynunda olması gereken oval (lordoz) yok oldu. Artık
boyun düzleşmesi teşhisi konulabilir.
Boynundan koluna doğru inecek ağrılara
hazır ol! Tabi ki uyuşmada hissedeceksin.
-Dizlerinin ağrısı yağmur yağacağı için değil, gövden öne doğru eğilmeye başladığı
için! Ayaktayken bütün yük dizlerine binmeye başladı!
-Uzun saatler oturarak çalışanların, bacaklarının arkasındaki kaslar (hamstring)
kısalmaya başlar. Dizlerini bükmeden ayak
parmak uçlarına dokun bakalım!
Olmuyor mu?
O zaman yakında nur topu gibi bel ağrıların olacak.
Peki bu sorundan nasıl kurtulacaksınız?
Çözümü çok da basit değil. Ancak gün
içinde ofiste, evde
yapabileceğiniz bazı
egzersizler ile ilerlemesini durdurabilirsiniz. Omurga sağlığınızı en iyi duruma
getirmek için haftada
3 gün Beden eğitmeni ile düzenli egzersiz
yapmalısınız. Bu çaBodrum Mavi · Ocak 2019 · 43

DOSYA

ÇALIŞMA YAŞAMI VE SAĞLIĞIMIZ

DİYABET ve BESLENME

Diyabet halk arasında bilinen adıyla şeker
hastalığı, pankreastan salgılanan insülin
hormonunun yeterince üretilmemesinden
ya da üretilen insülinin yeterince etki gösterememesinden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Genellikle kan şekeri yüksekliği ile
seyreder ancak, kan şekerinin düşük olduğu türleri de mevcuttur. Toplumda daha
sık görülen diyabet formu tip 2 diyabettir
ve insülin yetersince etki gösteremediğinde ortaya çıkmaktadır. Tip 1 Diyabet ise
daha seyrek olarak görülmesine rağmen
küçük yaşlardan itibaren başlar ve ömür
boyu insülin kullanmayı gerektirir. Kan
şekerinin normale yakın seviyelerde tutulması göz, sinir ve böbrek hasarları, kalp
krizi ve inme gibi sorunlarla karşılaşma
riskini azaltmaktadır.
Diyabet hastalığında sık idrara çıkma, çok
su içme, çok yemeye rağmen kilo kaybı,
huzursuzluk, sinirlilik ve gerginlik gibi
belirtiler gözlenir. Özellikle gece uykudan

uyandıran idrar problemi yaşanabilir.
Hiperglisemi kan şekeri yüksekliğini ifade
ederken, hipoglisemi kan şekeri düşüklüğü
anlamına gelmektedir. Hiperglisemi yeni
tanı konulmuş, ilaç kullanmayan, diyet
uygulamayan hastalarda, ilaçlarını düzenli
kullanmayan kişilerde görülür. Hipoglisemide ise ilacın ya da insülin dozunun fazla
geldiği, öğünün atlandığı ya da öğünde yetersiz besin tüketildiği durumlarda gözlenir.
Ailesinde diyabetli birey bulunan kişiler
diyabet açısından risk altındadır. Bazı enfeksiyon hastalıkları, yoğun stresli yaşam,
katkı maddeli gıdaların sıkça tüketimi,
fazla kilolar ve hareketsiz yaşam diyabet
nedeni olabilir. Diyabetli birey normal kilosunu korumaya dikkat etmelidir. Egzersizlerini ve ilaçlarını aksatmamalı ve rutin
kontrollerini ihmal etmemelidir.
Stres, günlük yaşamda karşılaştığımız değişiklikler, problemler, hayal kırıklıkları
ve güçlüklere karşı vücudumuzun gösterdiği normal bir reaksiyondur. Diyabetli

bireylerde yoğun stres kan şekerini olumsuz etkilemekte, hastalığın seyrini kötüye
götürmektedir. Gerek iş yaşamında gerek
sosyal yaşamda stresle baş etmek, diyabet
tedavisinin önemli bir parçasıdır.
Düzenli çalışma saatleri kan şekeri kontrolünüzü kolaylaştırır. Düzenli olmayan
saatlarde çalışmayı gerektiren ya da vardiyalı işlerde öğünler açısından daha dikkatli
planlama yapmak gerekmektedir. Yoğun
iş temposunda öğün atlamak durumunda
olan bireyler ara öğünlerini yanlarında taşıyarak bir sonraki öğüne kadar kan şekerlerini dengede tutabilirler.
Diyabet tedavisinde ilaçların düzenli kullanımı kadar sağlıklı bir beslenme planı tedavinizin vazgeçilmez parçasıdır. Diyetisyeninizle iş hayatınıza uygun bir beslenme
programı oluşturmanız diyabetinizi daha
iyi yönetmenize yardımcı olacaktır. Sağlıklı günler dileriz.
Diyetisyen Hande KARAMAN
Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü KETEM
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BODRUM DENİZ
MÜZESİ
Selen Cambazoğlu’yla
Ropörtaj
Bodrum Deniz Müzesi’nin proje olarak hayata geçirilmesi ve Müze olarak açılmasından bahseder misiniz ?
2010 senesinde, Bodrum Yat Festivali kapsamında Bodrum Kalesi önüne
kurulan bir çadır içinde 18 adet Bodrum Tipi tekne modelinin sergilenmesiyle başlıyor bu serüven. Sonrasında
BODTO liderliği ve Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla “Müze Projesi
Tanıtım Sergileri” olarak farklı illerde ve platformlarda Bodrum’u temsil
etmeye devam ediyor. 2011 senesinde
ise Çarşı’da bulunan eski bedesten binasının müze olarak tahsis edilmesiyle
halkın ziyaretine açılıyor ve serüvenine günümüzde de devam ediyor.
Bodrum Deniz Müzesi özel bir müze
mi ? Nereye bağlı ?

Müzemiz, Özel Müze statüsünde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı
Devlet müzeleri statüsünde olan bir müzedir. Kurum olarak Bodrum Belediye’sine
bağlıdır ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından da denetlenmektedir. Müze’nin proje sahipleri BODTO ve Bodrum
Belediyesi olup; proje ortakları ise Muğla
Valiliği İl Özel İdaresi, IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi, Denizciler
Derneği, Hasan Güleşçi ve Oasis Kültür ve
Eğlence Merkezi’dir.

Bodrum Deniz Müzesi’nde bulunan
koleksiyonlardan bahseder misiniz ?

Müze’de 3 ana koleksiyon bulunuyor. Bodrum Tipi tekne modellerinin sergilendiği
50’ye yakın model teknenin olduğu koleksiyon, Cevat Şakir Kabaağaçlı Özel Koleksiyonu ve Hasan Güleşçi Deniz Kabukları
Koleksiyonu. Bu koleksiyonlar dışında
Bodrum’un yaşayan denizcilik kültürünü ziyaretçilerle buluşturan, süngercilere,
kaptanlara, balıkçılara, tersanecilere ve
Bodrum’un denize gönül vermiş insanlarına ait fotoğraf arşivi, süngercilik ve denizcilikle ilgili objeler de bulunuyor.

Bodrum Tipi tekne modelleri nelerdir, hepsini Müze’de görmek mümkün mü ?
Bodrum Tipi tekne modelleri dediğimizde, Bodrum’da yapılan tekneler dışında,
farklı yerlerde yapılıp Bodrum’a gelmiş ve
Bodrum’da taşımacılıkta, süngercilikte, balıkçılıkta ve turizm amaçlı kullanılagelmiş
teknelerden de bahsediyoruz. 1900’lerin
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ikinci çeyreğinden itibaren günümüze
kadar olan tarihsel sürece baktığımızda
önceleri daha çok tirhandil, perama tipi;
sandal, piyade ve bodi gibi ufak teknelerin kullanıldığını görüyoruz. 1960’lardan
itibaren balıkçılık faaliyetlerinin troller ve
gırgırlarla yapılmaya başlanması, nakliye
amaçlı kullanımlar, aynı zamanda turizm
alanında olan gelişmelerle birlikte daha
konforlu alanlara ihtiyaç duyulması daha
büyük teknelerin kullanılmasına yol açmıştır. Bodrum’un en meşhur tekne tipi
olan Mavi Yolculuk Guletleri, hem yaşam
alanında hem de güvertede geniş alan isteğinin önde olmasıyla şekillenmişlerdir. Bu
arada, Bodrum’da yapılmış ilk Gulet olan
Mustafa tratasının modelini de müzemizde görmek mümkün.

Bodrum’da tekne yapımcılığı ne kadar eskiye dayanıyor ?

Arkeolojik verilere dayanarak konuştuğumuzda yöredeki denizcilik faaliyetlerinin
Erken Tunç Çağı’na kadar gittiğini görebiliyoruz. Fakat tekne yapımcılığı dediğinizde, kayıtlarına ulaşabilidiğimiz veriler Osmanlı Dönemi’ne ait bilgilerden oluşuyor.
18.yy’ın ikinci yarısından itibaren Bodrum’un bir taşra tersanesi olarak Osmanlı
Donanması’na kalyonlar yaptığını biliyoruz. Bu anlamda Osmanlı Tersanesi, bölgedeki ve genel anlamıyla dönemsel tekne
yapım faaliyetlerini, tekne yapım tekniklerini, bölgenin ve genel anlamıyla da
Osmanlı Dönemi’ne ait deniz kültürü’nü
bize aktaran ve hala ayakta duran yapısıyla
Bodrum için önem teşkil etmektedir.
Osmanlı Dönemi’nden sonraki dönemde tekne yapım faaliyetlerinin 1930’larla
birlikte Nami’nin Mehmet’le başladığını,
sonrasında Ziya Güvendiren usta ve onun

yetiştirdiği değerlerle günümüze kadar geldiğini biliyoruz. Müzemizde yer alan model tekneleri yapan Ali Kemal Denizaslanı
da Ziya Güvendiren ustanın yetiştirdiği
değerler arasındadır. Nami’nin Mehmet’in
Ali Cengiz için 1933 senesinde yaptığı ve
Bodrum’da yapılan ilk tirhandil olan Atilla
ise müzede bulunan tekne modelleri arasındadır. 1960’lardan sonra Turizm’le birlikte artan tekne yapım faaliyetleri küçük
teknelerle başlayan dönemi geride bırakarak, yerini büyük ve çok konforlu Mavi
Yolculuk Gulet’lerine, Ayna Kıç’lara ve
Mega Yat’lara bırakmıştır.

Cevat Şakir Kabaağaçlı ya da kendi
deyişiyle Halikarnas Balıkçısı Bodrum için büyük bir değer. Balıkçı’ya
ait koleksiyonu da Bodrum Deniz
Müzesi’nde görmek mümkün değil
mi ?

Balıkçı’nın kızı tarafından bağışlanan, kişisel eşyalarının, fotoğraflarının, çizimlerinin, Balıkçı’ya ait belgelerin ve kitaplarının
olduğu koleksiyonu müzemizde görebilirsiniz. Aynı zamanda teknesi “Yatağan”ın
modelini ve cenazesinin taşındığı “Halikarnaslım” adlı tekneyi de görmek mümkün.
1925’te Bodrum’a sürülmesiyle birlikte
başlayan “Halikarnas Balıkçısı”nın hikayesi müzemizde devam ediyor diyebiliriz.
Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı bilmeliyiz, okumalıyız ve onu anlamalıyız diye düşünüyorum. İki cümleye sığmayacak kadar derin
ve hiç unutulmayacak kadar değerli bir insandı. Müze’de de, yaptığımız etkinliklerle,
öğrenci projeleriyle özellikle çocuklara
onu ve felsefesini aktaracağız.
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RÖPORTAJ

BODRUM DENİZ MÜZESİ
Müze faaliyetleri arasında geçtiğimiz senelerden beri süregelen öğrenci programları var. Bu sene uygulayacağımız “6 Ay,
6 Okul, 6 Fikir” programı, katılımı gerçekleştirecek her okulun müzemiz koleksiyonlarıyla ilintili planladıkları yaratıcı
aktiviteleri içeriyor. Duyuruları sitede ve
sosyal medyada görebilirsiniz. Bunun dışında öğrenci grupları Yarımada genelinde
farklı okullardan her daim ziyarete geliyorlar. Farklı program oluşturmak isteyenlerle de her zaman yeni programlara açığız,
yeter ki Müze ve Eğitim her zaman iç içe
olsun. Yine, 2018-2019 Öğrenci Programları dahilinde düzenleyeceğimiz 1.Bodrum
Deniz Müzesi Resim Yarışması olacak. Yarışmaya son başvuru tarihi 05 Nisan 2019.
20-24 Kasım tarihleri arasında Katar, Doha’da gerçekleşen 8.Dhow Ahşap Tekne
Festivali’nde Bodrum Deniz Müzesi olarak
Bodrum’u 3 model tekneyle temsil ettik.
Müze’de bulunan Gazi, Klasik Gulet ve
Deniz Kurdu tekneleriyle Bodrum’un yaşayan denizcilik kültürünü meraklılarına
aktardık.
BODTO sponsorluğunda 29 Nisan-15
Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek 1.
Uluslar arası Bodrum Heykel Sempozyumu için, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü

Müze’de çok ilgi çeken başka bir koleksiyon daha var, biraz bize Deniz
Kabukları Koleksiyonu’ndan da bahseder misiniz?

Tabii ki, sevgili Hasan Güleşçi’nin bağışı
olan 6000’e yakın deniz kabuğundan oluşan koleksiyon Müze’nin asma üst katında
sergilenmektedir. Dünyanın farklı denizlerinden, yerlerinden (Bodrum da dahil)
gelen 168 aileye ait bu zengin deniz kabuğu koleksiyonu formlarıyla ve renkleriyle
gerçekten büyüleyici. Ayrıca, bu kısımda
araştırmacılar ve ilgilenenler için küçük
bir kütüphanemiz var, Müze içerisinde
kullanmak üzere kitaplardan herkes faydalanabilir.

Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu’nda bulunan fosillerle ilgili bir çalışma yaptırdınız, bize biraz
bu çalışmadan bahseder misiniz ?

Evet, koleksiyonda bulunan 46 adet fosilin
tarihlendirmeleri yapıldı. Bodrum Sualtı
Arkeoloji Müzesi desteğiyle, uzmanlarından Seda Deniz Kesici ve Ege Üniversitesi
Öğretim Üyesi Serdar Mayda tarafından
yapılan çalışmanın sonucunda 430 milyon
ila 1 milyon yıl öncesine tarihlenen fosillerin müzemizde bulunduğu anlaşıldı. Bu
konuyla ilgili bir basın açıklamasını da
ilerleyen günlerde yapacağım.
Aynı zamanda Deniz Biyoloğu Öğretim
Üyesi Dr. Uğur Yücel Kesici tarafından,
koleksiyonda bulunan Deniz yıldızlarının
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taksonomileriyle ilgili çalışma da devam
ediyor.

Müze’de bulunan Süngercilik’le ilgili bölüm de oldukça dikkat çekici.
Bodrum Deniz Müzesi bu anlamda
bu kaybolan mesleği yaşatıyor. Bu
bölümde neler görülebilir ?
Bodrum’da 1930’larla birlikte Gangava’yla
(denizin dibine sarkıtılan ve üzerinde ağ
olan metal boru) başlayan sünger avcılığı özellikle 1945 ve 1965 yılları arası en
parlak dönemini yaşamıştır. Süngerciliğe
olan bu talep Bodrum’da tirhandil yapımını da arttırmıştır. Gangava, aynacı sandalı
ve forma (mancorna) dalgıçlığı gibi farklı
şekillerde yapılan sünger avcılığı artık günümüzde yapılmamaktadır. Süngerin bol
olduğu, henüz hastalığın dibi vurnayıp
süngerlere bulaşmadığı, sanayinin yapay
sünger üretmediği ve sünger avcılığının
yasaklanmadığı o dönemlere ait fotoğraflar, gangava örneği, sünger çeşitleri, süngercilikte kullanılan tekne modelleri de
Süngercilik bölümünün bulunduğu asma
üst katta görülebilir.

Biraz da sizden bahsedelim, kendinizi bize kısaca tanıtabilir misiniz ?

Ben Selen Cambazoğlu. 38 yıllık yaşantısı,
öğrenim hayatının bir kısmı hariç Bodrum’da geçmiş, Ankara doğumlu, Ateş
adında oğlu olan bir anneyim. Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne arkeolog olarak atanan

ve Bodrum Deniz Müzesi olarak gerekli
çalışmalara başladık. Heykel Bölüm Başkanı Esra Sağlık’la attığımız bu adımın çıktısı, Ulusal ve Uluslar arası heykeltıraşların
“Deniz Kabuğu” teması üzerine yapacakları insanüstü boyutlarda dört adet deniz
kabuğu heykeli olacak. Çalışılacak malzeme mermer olup, sempozyum komitesince
Yarımada’da belirlenen yerlere yerleştirilecekler.

“Bodrum
Denizcilik
Kültürü
Konuşmaları”
gelecek
etkinlik
takvimimizde
yer alıyor.
Duyurular
sosyal medya
hesaplarından
ve web
sitesinden
takip
edilebilir.

babam sayesinde 1980’de Bodrum’a taşınmışız. Babam (Aşkın Cambazoğlu), Oğuz
Alpözen ve Yaşar Yıldız’ın ülkenin ilk 3
Sualtı Arkeoloğu olma ünvanına sahip oldukları bu dönemde benim de hayatımın
çoğunlukla geçtiği yer Bodrum Kalesi,
zaman zaman sualtı kazıları ve mahallem
Kumbahçe. Müze’de bulunan fotoğraf arşivinde göreceğiniz kaptanlar, süngerciler,
denizciler belki hatırlamadıklarımla beraber hepsi aslında benim geçmişimin pay
sahipleri diyebilirim.
Öğrenim hayatımın bir kısmı Cumhuriyet İlkokulu ve Bodrum Lisesi, diğer kısmı ise Ankara Yükeliş Kolejleri’nde geçti.
Sonrasında Bilkent Üniversitesi Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü’nü kazandım. Selimiye, Bozburun Bizans Batığı kazısında,
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde ve
Mausoleum’da staj süreçlerim oldu. Üniversite’den sonra Antalya, Kemer’de Dalış
Okulu açtım ve 5 sene işlettim. Sonrasında İstanbul TURSAB’da Kültür İşleri Danışmanlığı yaptım. Ardından Bodrum’a
dönüp Gastro-tur faaliyetleri düzenledim
ve bir restoran açtım. Sonrasında Bodrum
Belediyesi’ne arkeolog ve sanat tarihçi olarak girdim. 2018 Ağustos ayından beri de
Bodrum Deniz Müzesi’nde müdürlük görevimdeyim.

Müze’de gerçekleşen etkinlikler var
mı ? Faaliyetleriniz ve projelerinizden bahseder misiniz ?
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HASAN ANLAŞAN’I
SAYGIYLA ANIYORUZ…

Bodrum Ticaret Odamızın ilk üyelerinden
esnaf Hasan Anlaşan’ın vefatını üzülerek
öğrenmiş bulunuyoruz. Bodrum’un ilk
gıda toptancılarından biri olan Anlaşan 82
yaşından hayata gözlerini yumdu. Kendisine Allahtan rahmet, sevenlerine başsağlığı
diliyor ve kendisiyle 2008 yılında yaptığımız röportajı tekrar yayınlıyoruz:

Hasan Anlaşan

Bodrum Ticaret Odasının ilk üyelerinden… 20 yıl günde 3 paket sigara içmiş…
Sonra bir kalp krizi geçirmiş. “İçersen
ölürsün” demişler… Bırakmış…
Torunlarını anlatırken gençleşiveriyor…
Bodrum’un ilk gıda toptancılarından…
İşte size kahkahalarıyla süslediği anıları…
27 Nisan 1936 Bodrum doğumluyum.
Bodrum’da okudum. 10 kardeşiz. 2 oğlan
8 kız… Annem 98 yaşında, hala yaşıyor…
Annem de babam da İstanköylü. Babam
orada kunduracılık yaparmış. İlk 4 çocukları İstanköy’de doğmuş. 1935 yılının sonlarına doğru deprem olmuş, bütün dükkânlar yıkılmış. Çadırlarda kalmışlar hep.
Ondan sonra da buraya göçmüşler…
İlkokulu bitirince babamı takip ederek işe
başladım. 12 yaşındaydım o zaman… Sene
1943 gibi… Çıraklıktan yetiştik yani…
Gıda ticareti yaptım… Şimdiki Migroslar
gibi filan… Ona benzerdi. Migros’tan bile
fazla malzeme vardı. Gıdanın yanı sıra çivi,
zincir, halat, kırtasiye, boya, motor, radyo… Ne ararsan vardı anlayacağın. Bütün
imkânlar vardı. Biz hem toptan hem de perakende satıyorduk.
Özellikle köy bakkallarına mal veriyorduk. Köy bakkallarına da mallarını develerle götürüyorduk. Araba yok tabi o zamanlar… Babam 1936 senesinde ilk içkili
meyhaneyi açmış Bodrum’da. Birkaç sene
devam etmiş ama netice alamayınca kapatıp market açmış. Ben çok küçük çocuğum
tabi o zamanlar. Dükkânımız eski caminin
karşısındaydı. Dayımın da marketi vardı.
Tabi o zamanlar biz bakkal diyorduk. Dayımlar, çocukları filan hep beraber yürüttük bu işi. Dayım hastalanınca çocuklarına
ve bize devretti. 2001’de artık küçülmüştük. Hırdavatı tamamen çıkarttık, sadece
gıda kaldı. Meşrubat ve süt dağıtımına başladım. Otellerin ihtiyaçlarına yöneldik…
2001 de emekliye ayrıldım. Çocuklarım da
devam etmek istemediler… Piyasada eskisi
gibi değil artık.
Askerliğimin eğitim dönemi İskenderun’da
geçti. Sonra İstanbul’a geldim. Heybeliada’da askerlik yaptım. 1956 da askere gittim. 4 sene askerlik yaptım.
1965’te evlendim. Ben buldum hanımımı… Bizim orada düğün vardı. Orada gördüm onu. Kimlerden olduğunu öğrendim.
Baktım ağabeyi benim arkadaşım. Oradan
hallettik işi…
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43 yıllık evlilik… Hanımımı hiç çalıştırmadım. 2 kızım, bir oğlum var… 5 de torunum var.
Bizim zamanımızda çok çalışırdık. Düşünsene vinç yok, ağır çuvalları sırtlarsın…
Araba yok, köy bakkallarının mallarını
develerle taşırsın… Boya yoktu o zamanlar. Ben boya işini öğrendim. Hammaddeyi
getirip boya üretmeye başladım. Kahveyi
evde kavururduk, değirmende çeker kahvelere dağıtırdık. Teknelere boya yapardık.
Siparişimizi telgrafla verirdik. Sadece Antalya’dan mal gelirdi o zamanlar.
Bu gün pirinci on liraya aldın diyelim…
Üç gün sonra aldığına zam gelmiş, olmuş
on buçuk lira. On liraya aldığını on buçuk
yapamazsın.
Büyüklü, küçüklü 3000 tane müşterim vardı. Mal bize gelirdi, indirirlerdi dükkâna.
İrsaliyesini keser, kaç para oldu diye sorarsın… Diyelim ki “100 lira tuttu” dedi. “Al
bu kırk lirayı, gerisini bir daha gelişine”
derdik. Aynı şekilde bizde köylere götürdüğümüzde malı, Bodrum’a geldiğimde
veririm derdi adam… Senet, sepet yok.
Sadece söz var… Çalıştığım kişilerden bir
kişide de bir kuruş param kalmadı. Şimdi
o ortam yok maalesef.
Hatırladığım kadarıyla 1983-1984 yıllarıydı, Bodrum’da ilk Tansaş açıldı. Sonra Migros… Zincir marketler açılıncaya
kadar işler iyiydi. Toptancıların işi bitti.
Kar marjımız kalmadı. Zincir marketlerle
birlikte biz, işin hamallığını yapmaya başladık. Depolama gerekti. Masraflar arttı,
rekabet edemedik…
Bizim çocukluk, gençlik yıllarımızda Bodrum bomboş olurdu. Erkekler hep süngere giderlerdi. Yaz boyunca hanımları gelir
istediklerini alırlardı. Kocaları gelecek,
süngerleri satıp, paraları alacaklar… Bize
ödeme yapacaklar…
Annemin dayısı kaptandı. Bir tane tekne
yaptık, onunla Fethiye’ye kadar, testi, tüp,
şeker, elbiselik kumaş, ihtiyaçları nelerse
onları götürürdük. Alışverişlerde para kullanılmazdı. Ne lazım, şeker, un… Ne tuttu,
işte 3 lira, 5 lira. Senin neyin var… Buğday var… Aldığının karşılığı kadar buğday
ver… Alır depoya koyarız, parayla satarız.
Yaklaşık 10 sene kadar tekneyle böyle takas
usulü çalıştık. Enflasyonda yoktu tabi. Bir
ara enflasyona benzer bir şey olduydu…
Pirinç üç torba, fasulye 4 torba… Başladı
torbalar çoğalmaya… Ama neden… Hangi
malı kaçtan aldıysan ona göre satıyorsun.
Aynı pirinç, ama hepsi başka fiyata… Kar
marjımızda % 10’du. Aldığımız fiyata göre
hesabını yapıp, etiketi yapıştırıyorduk…
Bu gün pirinci on liraya aldın diyelim…
Üç gün sonra aldığına zam gelmiş, olmuş
on buçuk lira. On liraya aldığını on buçuk
yapamazsın. Zaman geliyordu, 4 değişik
fiyata mal satıyorduk. 3 tane zabıta kontrol ederdi, bizim için korkulu rüyaydılar.
Hiçbir şey yapmasa, ceza kesmese de çarşıda iki kişiye söylese benim işim biter…
Düşünsene… Adın çıkarsa kimse sana
güvenmez… İtibar kaybedersin. Allah’ıma

şükürler olsun ki, oteller filan benim faturalarımı hiç kontrol etmezlerdi. İlk başlarda kontrol etmişler, ama bakmışlar ki,
çalma çırpma yok… Faturalar doğru muhasebeye… Sabahın yedisinde giderdim
işimin başına, gece birde ancak çıkardım.
Ertesi güne bırakmazdım. Aynı tempo,
devam… Ben çocukları görmedim ki…
Kendi kendilerine büyüdüler. Hep anneleri baktı. Şimdi torunlarla çocuk zevkini
tadıyorum.
20 sene boyunca Bodrum’da vergi rekortmeni oldum. Birinci ya da ikincilik hep
bendeydi, birkaç kere üçüncü oldum. Bir
kere de il bazında vergi rekortmeni oldum… Şilt vereceğinize bir kere de para
verin dedim… Vergi Dairesi Müdürü bana
gülerdi hep. “Senden büyük bir sürü işletme var, kimselere bırakmıyorsun rekortmenliğini” derdi bana…
Eskiden paramız pulumuz yoktu ama pirincimiz vardı, şekerimiz vardı.
En önemlisi huzur vardı.
Dürüstlük esastı bizde. Evim barkım var
çok şükür. Onu da kooperatiften aldık,
bankaya borçlandık filan… Kumbahçe
mahallesinde Barış Sitesindeyiz…
Yaşam yok artık. Bana kalırsa dürüstlük,
samimiyet, dostluk olmadan yaşamak olmaz… Bitmiş artık… Eskiden paramız
pulumuz yoktu ama pirincimiz vardı, şekerimiz vardı. En önemlisi huzur vardı.
Şimdi çarşıya iniyorsun, konuşacak kimse
kalmamış. Dostluk kalmamış, arkadaşlık
bitmiş… Varsa yoksa para…
1950’li senelerde Kumbahçe Mahallesi
kiliseye kadar bize aitti. Yani Giritlilere…
Gençler giremezdi. Bizim kızlara yan bakarlar filan. Olmaz öyle şey. Gece bekçilerini bile kontrol ederdik… Ne olur, ne
olmaz… Ama yanlış anlama, büyükler
dostluk, arkadaşlık ederlerdi. Ama gençler, kendi kızlarına bile bakamazlardı,
çünkü onlar örtülüydü. Var mı öyle gelip
bizim kızlara bakmak. Bizim mahallenin
kızları da begonvil gibiydi. Darılmasınlar
ama onların kızları da saksı… Ama benim
hanımım bizim mahalleden değil… Ben
bekledim, biraz geç evlendim ki görerek
alayım diye…
Bodrum’lu gençler artık bizim gibi çalışmıyorlar. Kapasiteleri yok. Baba ekmeğine
alışmışlar… Riske girmek, çalışmak onlar
için azap sanki. Babalarda da suç var. Oturup konuşmuyorlar, sorumluluk vermiyorlar. Dürüstlük aşılamıyorlar… Çeti parası
derler ya buralarda.
20 sene günde 3 paket sigara içtim. Son
krizde “ya ölürsün, ya bırakırsın” dediler…
Korktum tabi…
Röportajı gerçekleştiren: Ayşe Özer
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30. THE

SPOR

BODRUM CUP
YARIŞLARI

Bu yıl 30.’su gerçekleştirilen Akdeniz’in en büyük yat yarışı olan
The Bodrum Cup Yelken Yarışları sona erdi. 23 Ekim’de Metro
Etabı’yla başlayan yarışlar, 24 Ekim’de Prof. Dr. Galip Beygü
İsen Etabı, 26 Ekim’de Amerikan Hastanesi Etabı’yla devam etti
ve 27 Ekim’de yapılan Opet Etabı’yla da bitti. 25 Ekim’de gerçekleşmesi planlanan Anadolu Sigorta Etabı ise olumsuz hava
koşulları nedeniyle iptal oldu.
Etapların kazananları ise sırasıyla;
Bastarda, Bodrum Belediyesi Dragonfly, Take It Easier ve Metro Grandi
oldu.
American Hospital The Bodrum Cup Genel Birincisi Bodrum Belediyesi
Dragonfly,
Standart Yelken kategorisinin birincisi Aksona Mancorna,
Gulet ve Gulet A kategorisinin birincisi Bodrum Belediyesi Dragonfly,
Gulet B kategorisinin birincisi Jasmin 1,
Gulet C kategorisinin birincisi Mina,
Mozaik kategorisinin birincisi Dafne,
Tırhandil kategorisinin birincisi Hızır 1,
Tırhandil A kategorisinin birincisi Aksona Mancorna,
Tırhandil B kategorisinin birincisi Hızır 1,
Cruiser kategorisinin birincisi Milta Marina Capehorn,
Cruiser A kategorisinin birincisi Mıra 2,
Cruiser B kategorisinin birincisi Milta Marina Capehorn oldu.
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TIRHANDİL CUP
2019 HALİL ÜNVER
KIŞ TROFESİ
I. ETAP YARIŞLARI

OTOKAR TIRHANDİL CUP
2019 KİŞ TROFESİ’NİN
I. AYAK SONUÇLARI

1. HIZIR 1
2. GARGANTUA
3. ALİCE
Bodrum’un geleneksel teknelerinin korunması ve bu kültürün yaşatılması adına çok güzel bir organizasyon olan Tırhandil Cup bu sene 6 etaptan
oluşuyor. Ocak-Mayıs ayları arasında 5 ayak yarış daha gerçekleşecek.

OTOKAR Tırhandil Cup 2019 Halil
Ünver Kış Trofesi’nin I. Ayak yarışları 15-16 Aralık 2018 tarihlerinde
başladı. 15 Aralık Cumartesi sabahı
Gemibaşı Restoran’da yapılan basın
toplantısında Tirhandil Cup Organizasyon Komitesi Başkanı ve BODTO
Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ağan
şunları kaydetti:
“Bildiğiniz üzere 2018 Tırhandil Cup,
Sayın Halil Ünver’in katkılarıyla kendisinin hem kurucusu hem de Yönetim
Kurulu Başkan Vekili olduğu Otokar
Otomotiv ve Savunma Sanayii A.Ş.‘nin
ana sponsorluğunda yapılmıştı. Halil
Bey büyük bir tırhandil sevdalısı idi
ve Bodrum’da denizciliğin gelişmesine
her zaman katkıları olmuştur. Ne yazık
ki Eylül ayında yaşanan elim helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kendisine bir nebze de olsa tırhandilciler
olarak sevgi ve saygımızı gösterebilme
isteğimizle, bu sene ki trofemiz Otokar
Tırhandil Cup 2019 Halil Ünver Kış
Trofesi olarak anılacaktır. Kendisini
saygıyla anıyoruz. Herkese kazasız belasız güzel ve kurallara uygun bir yarışma diliyorum.” ifadelerini kullandı.
I. Ayak yarışlarına 11 tekne katılırken,
I. Ayak’ın 1. gün yarışı hem şamandıra, hem de 17 millik coğrafi rota yarışı
olarak yapıldı. Pazar günü hava muhalefeti nedeniyle yarışlar yapılmadı.
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ÇEVRE

“SIFIR ATIK” İÇİN HAREKETE GEÇTİK
Daha yeşil, daha temiz bir dünya için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın girişimleri ile sıfır atık projeleri hayata geçiyor. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının
bilgilendirildiği ve bölgelerini bilinçlendirdiği bu proje kapsamında enerji
verimliliği gibi faydalı etkiler öngörülüyor. Bodrum Ticaret Odamız da girişimlerini başlattığı bu konuda gerek kamu bilinci oluşturmak gerekse üye
faydası için çeşitli eğitim ve seminerler için planlama çalışmaları yürütüyor.

Sıfır Atık Ne Demektir?

“Sıfır Atık”; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık
oluşumunun engellenmesi veya minimize
edilmesi, atığın oluşması durumunda ise
kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim
felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.
Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım
süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak
ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden
olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve
yaşam standartları artarken tüketimde de
kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta
ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan
ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum
göz önüne alındığında, doğal kaynakların
verimli kullanılmasının önemi daha da
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son
yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama
çalışmaları hem bireysel hem de kamu kurumları ve belediyeler aracılığıyla yaygınlaşmaktadır.

SIFIR ATIK SİSTEMİ KURULUMU NEDİR?

Sıfır Atık Sistemi, firma, kurum veya kuruluşların Sıfır Atık’a dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.

SIFIR ATIK SİSTEMİ KURULUMU AŞAMALARI

•Odak Noktalarının Belirlenmesi: Kurum ya da kuruluşlardaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde
uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından, raporlama yapılmasından sorumlu olacak kişiler belirlenir. Bunlar
sıfır atık yönetimini sağlayacak ekibin başında olacak kişilerdir.
•Mevcut Durum Tespiti: Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurumunuzda uygularken, öncelikle atıklar konusunda ne durumda olduğunuzu
belirlemeniz, mevcut durumunuzu analiz etmeniz, ilerlerken size kolaylık sağlayacaktır.
•Planlama: Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak kuruma özgü termin planı hazırlanır.
•İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temini: Sıfır Atık Sistemi kurumda uygulanırken, kurumdaki her birim dikkate alınarak (ofisler, yemekhane, revir gibi) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve uygulamaya geçilmeden önce temin edilir.
•Eğitim – Bilinçlendirme: Ekipmanların temini tamamlandıktan sonra, uygulamaya geçilmeden önce hedef kitlelere yönelik uygulamalı
eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.
•Uygulama: Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri, ekipmanların üstüne, kolayca görülebilecek şekilde asılır. Biriktirme ekipmanı ve tanıtım
materyallerinde renk skalasına dikkat edilmelidir.
•Raporlama: Bu aşamada uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma ekibi tarafından izleme yapılır ve varsa uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikler veya geliştirilecek taraflar tespit edilir ve gerekli önlemlerin alınması için üst yönetime sunulur.

Bodrum Yarımadası göz önüne alındığında sürdürülebilir turizm ve ticaret için avantajları tartışılmayacak bu projenin faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

- Verimliliğin artması,
- Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
- İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
- Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
- Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
- Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.
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BODRUM’DA
KIS. GÜNESI
.
GECE YERINI
AY ISIGINA
BIRAKIR
.

.

. .

-

Büyülü bir mavilikler ülkesi
Gündüz denizine pırlantalar serpiştiren Egeli güneş
Gece yarımadasına tek taş kolyesini giydiren ay
Burada insan yaşlanmaz…
Siyaha kurban gitmeyen lacivert gökyüzü
Gece boyu üzerimizi örter…
Kış mevsimi insanı yormaz Bodrum’da. Ülkenin birçok yeri yağmur ve kar yağışı altındayken Bodrum’da güneşin coşkusu yaşanır.
Bu coşkuya teslim olanlar ise güneşin yüzünü gösterdiği kış günlerinde Ege ve Akdeniz’in birleştiği
Bodrum’da kendilerini mavi sulara
bırakır ve adeta baharı yaşarlar…
Kış aylarında Bodrum’un tadı bir
başkadır. Bunu da sadece Bodrum’da yaşayanlar, Bodrum’a gönül
verenler ve bir kez gelmiş olsalar
bile gönüllerini Bodrum’da bırakıp
gidenler bilir. Sakin ve huzurludur
ama canlıdır da. Yağmurun altında
yürümenin bile özel bir tadı vardır. Dar sokaklarıyla, yeşille mavinin uyumuyla, begonvillerle sarılı
bembeyaz evleriyle, farklı kültür
ve medeniyetlerin izlerini taşıyan
tarihi kent dokusuyla, ev sahipliği
yaptığı sanatçılarıyla Bodrum, yağan yağmur sonrası açan güneşte
adeta bir yıldız gibi parlar.
Kış, hafif kendini hissettirmeye
başladığında önce biraz hüzün
çöker yüreklere. Sonra güneş tüm
aydınlığı ve sıcaklığıyla yakmaya,
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Fotoğraf: Ünal Özfuçucu

ısıtmaya başlar Bodrum’u seven
tüm gönülleri. İşte kış, böyle başlar
Bodrum’da.
Üç gün yağmur varsa, üç gün de
güneş vardır. Hatta gün içinde bile
dört mevsimin coşkusu bir arada
yaşanır. Bunu bilenler de dünyanın
her neresinde olurlarsa olsunlar,
Bodrum’u kış aylarında da ziyaret
ederler. Kendilerini doğanın kucağına bırakmak, mevsimin hüznünü
silmek ve yeniden canlanmak için.
Kısacası Bodrum kışın neşeli yüzü,
moral bulduğumuz coğrafyadır.
Değerli okuyucularımıza rehber
olması için, yeni başlangıçlar yapacağınız 2019 yılında Bodrum’da
gezilecek yerler ve yapılabilecek
aktiviteler hakkında bir fotoğraf
derlemesi yaptık ve başlıklar belirledik… Bodrum’un dar sokaklarında kaybolabilir, mandalinayı
dalından koparmanın zevkine varabilir ya da sırtınızı rüzgâra yaslayıp Bodrum sularını arşınlayabilirsiniz. Mola haberimizi keyifle
okumanız dileğiyle…
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BODRUM YARIMADASI:
DENİZLE TAÇLANAN GÜZELLİK…

Yazı: Işın Barut

Bodrum mavilikler ülkesidir, öyle ki Halikarnas Balıkçısı şöyle tanımlar Bodrum açıklarını:
“Dünyanın en saf en güzel mavisi buradadır. Onun için eski Helenler bu Bodrum açıklarını deniz tanrısı Poseidon’a taht seçmişler. Afrodit’in bedenini ancak bu denizin köpüklerinin beyazından
yaratabilmişlerdir.”
(Cevat Şakir Kabaağaçlı)

Denizci tarafları ile ön plana çıkan, güçlü kavim Karyalılar bu sularda savaşmış,
Dünyanın ilk kadın amirali Artemisia I, bu
sularda “Yelkenler fora!” demiştir. Bodrum’da deniz, herkese güç, ilham, neşe ve
umut verir…
Halikarnas Balıkçısı, Kumbahçe’den kale
manzarasına bakıp ne hayallere dalmıştır
kim bilir. Sadun Boro çok sevdiği Bodrum
sularında Yunus balıklarının eskortluğunda Gökova’ya geçmiş, Zeki Müren sırtını
tuzlu sulara dayayıp, gün doğumuna şarkılar söylemiştir. Sanat güneşi Halikarnas’ın
en ünlü siması olarak Bodrum’dan ilham
almış, milyonlara ilham olmuştur. Bedri
Rahmi Eyüboğlu bu maviyi tuvallerinde
betimlerken, Sabahattin Eyüboğlu eşsiz
manzaraların ölümsüz hikâyelerini yazmıştır…
“Deniz baştanbaşa masmavi bir gülüştü.”
(Cevat Şakir Kabaağaçlı, Aganta Burina
Burinata)
“Denizde gezenler ne mutlu insanlardır
ki, böyle bir bakkal dükkânında karaya
vurmuş balıklar gibi boğulup gitmiyorlar.” (Cevat Şakir Kabaağaçlı, Aganta Burina Burinata)
Bodrum’un denizi bedene, ruha ve sanata
hayat verir... Özgün, ahşap Bodrum guletleri bu sularda ana kucağını yaşar, geleneksel olarak düzenlenen Bodrum Cup Yelken
Yarışları’na buranın rüzgârı yol verir. Gidene ve gelene yoldaş olur rüzgâr… Eşsiz gün
batımları kendimizi cennette hissettirir.

“Egeli bir kadının dantelini işlemesi
gibi
Dolanır Bodrum kıyılarını deniz.
Kimi zaman öpücükler kondurur
Kimi zamanda iğneli ifadelerle
Eteğini çeker sahillerden…
Yarımada, giden gemiler gibi
El sallar denizine
Begonvillerle, ılgınlarla
Martılı türküler yollar…
Sonra bir bakmışsınız
Güneş ve ayın oyunlarıyla
Geri dönmüş deniz
Sakinken şarap rengi,
Öfkeliyken şampanya kadehi…
Her haliyle güzeldir Bodrum
kıyıları!”

MANDALİNAYI
DALINDAN KOPARIN
Defnelerle süslü derelerden geçerek ulaştığınız bahçelerde yeşilin ve turuncunun uyumuna tanıklık edin ve mandalinayı dalından koparıp
yemenin tadına varın. Yerli ve kilin olarak 2 çeşidi bulunan mandalinaların tadı bu yarımadada bambaşkadır. Bodrum havasıyla, Bodrum
güneşiyle olgunlaşan mandalinaların lezzetini ve kokusunu unutamayacaksınız…

MANDALİNA FESTİVALİNE
KATILIN!
Coğrafi işaretiyle tescilli
Bodrum Mandalinası…
Bodrumluların geçmişte en önemli geçim
kaynaklarının başında gelen mandalina,
Bodrum’un yerel kültürünün önemli bir
parçasıdır. İlçenin çeşitli bölgelerinde yetişen Bodrum mandalinasının, kendine has
kokusu ve lezzetiyle diğer mandalinaların
arasında farklı bir yeri vardır.
Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği, ürettikleri Bodrum mandalina gazozunun yanı
sıra Bodrum mandalinasından reçel, marmelat, lokum ve kolonya da üreterek mandalinanın değerlendirilmesini sağlıyorlar.
Bodrumlu kadın üreticiler de doğal koşullarda mandalinadan reçel, marmelat,
dolma, çikolata gibi gıda ürünleri üreterek
Bodrum mandalinası ile hazırlanan lezzetlere yenilerini ekliyor. Ar-Ge çalışmaları
sonucunda mandalina ile ilgili yenilikçi
gelişmeler devam ediyor, BODTO tarafından ekonomik getiri de sağlamak amacıyla
2005 yılından beri mandalina projesi yürütülüyor.

“Mandalina bahçeleri yeşil dokuyu
yaşatıp doğaya katkı sağlıyor!”
Ülke çapında “Bodrum Mandalinası” adıyla ün kazanan mandalinamızın tüm dünyaya tanıtılması için BODTO ve paydaşları
başta olmak üzere birçok kurum da hazırlanan projelere destek veriyor. “Bodrum
Mandalina Şenliği” de bu projelerden biri
olarak her senenin başında düzenlenmekte
ve yoğun ilgi görmektedir.

Bodrum’un denizi her mevsim farklı
renklere ve tatlara bürünürken, kışın
sahillerde biriken yosunların üzerine
oturup kahvenizi yudumlayabilir, Azra
Erhat’ın Mavi Yolculuk kitabını okuyabilirsiniz…
Siz denizi yaşarken, o size bambaşka yaşamlar katar…
Homeros’un dediği gibi, Bodrum yarımadası, ebedi mavilikler ülkesidir.
Bizler de bu ülkenin en şanslı sakinleri.
Bodrum Yarımadası, denizle taçlanan,
bitmeyen güzelliktir…
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ZEKİ MÜREN

MÜZELERİN İZİNDE
Tarihle İç İçe Kültür ve Sanatı Keşfe Çıkın…

Bodrum’un İçini Isıtan Sanat Güneşi…
Bodrum’da güneş sanatçılar için bir
başka parlar, Bodrum geçmişte birçok
sanatçıya ev sahipliği yaptığı gibi günümüzde de, özellikle Gümüşlük Beldesinde kendilerini ağırlar… Bodrum herkese
ilham verir…

5000 yıllık tarihi geçmişiyle birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Bodrum Yarımadası,
adeta yaşayan bir kent müzesidir. Dar sokaklarını süsleyen tarihi dokusuyla, kendine
has mimarisiyle bu güne kadar korunmuş doğal taş evleriyle, su sarnıçlarıyla ve tepelerdeki yel değirmenleriyle açık hava müzesi niteliğindedir. Şehir merkezinde bulunan Bodrum Kalesi, Mausoleum Anıt Mezarı, Bodrum Antik Tiyatro, Myndos Kapısı, Osmanlı
Tersanesi, Aya Nikola Kilisesi ve Zeki Müren Müzesi ile Bodrum Gümbet’teki büyüleyici
manzaraya sahip yel değirmenleri, Konacık’taki Pedasa Antik Kenti, Gümüşlük’te kazı
çalışmalarının sürdüğü Antik Myndos Kenti, Gündoğan’daki Küçük Tavşan Adası’nda
bulunan tarihi St. Apostol Kilisesi, Turgutreis Peksimet’teki Küçük Kilise, tarihi köylerden Yalıkavak’taki Sandıma ve Gümüşlük’teki Karakaya Köyü, Akyarlar’daki Aspat Kalesi, yarımadanın dört bir yanında rastlanılan Bodrum evleri, yel değirmenleri, sarnıçlar
ve kaya mezarları da kentin önemli simgeleridir. Bodrum’un merkezinde yer alan kent
simgesi Bodrum Kalesi aynı zamanda Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak sergilenen zengin
eserleriyle ziyaretçilerini bekler. Dünyanın yedi harikasından biri Mausoleum da yine
önemli değerlerden biridir.

Zeki Müren’de Bodrum âşıklarından biri
olarak yıllarca Bodrum’da yaşamış, hayatının son yıllarında Bodrum’da, Halikarnas’taki evinde inzivaya çekilmiştir. İnce
bir ruh, yetenekli eller, eşsiz bir ses ve zarafet… Hepsinin tek bedende buluştuğunu
görürüz Zeki Müren’de, öyle alçak gönüllüdür ki vasiyetinde tüm mal varlığını Türk
Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfına bırakmıştır. 2013 yılına kadar en az 2251 üniversite öğrencisi Zeki Müren’in yardımlarıyla
TEV’den eğitim bursu almıştır.

Bodrum’da on iki ay sanat
Bodrum sanata ve sanatçıya verdiği önemi,
dört mevsim boyunca sanatsal faaliyetler
için sunmuş olduğu desteklerle göstermektedir. Bodrum’da bulunan kültür ve
sanat merkezleri, sergi açmak isteyen sanatçıların eserlerine veya diğer sanatsal
etkinliklere 12 ay boyunca aralıksız olarak
ev sahipliği yapmaktadır. Yıl boyunca süren konserler ve festivaller, sergiler, atölye
etkinlikleri ile saant Bodrum’un olmazsa
olmazı, can damarıdır.

“Sanatçı doğuluyor, sanatçı olunmuyor…”
Ölümünün ardından sanatçının Bodrum’da son yıllarını yaşadığı evi Kültür Bakanlığı’yla yapılan protokol ile Zeki Müren
Sanat Müzesi’ne dönüştürülmüş ve 8 Haziran 2000 tarihinde ziyarete açılmıştır.
“Sanat Güneşi Zeki Müren”in evi, görülmeye değer müzelerin başında gelir. Yılda yaklaşık 100 bin turistin ziyaret ettiği
müzede Zeki Müren’in eşyaları, sahne
kostümleri, kendi yapmış olduğu tabloları,
aldığı ödüller ve yaşamına dair çok sayıda
bilgi ve belge sergileniyor. Müze ile ilgili
detaylı bilgiye www.muze.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Dünyanın 7 harikasından biri: “Mausoleum”
Bodrum, dünyanın yedi harikasından biri
olan Mausoleum’un anavatanıdır. Bodrum’a tatile geldiğiniz herhangi bir zaman
diliminde ilçe merkezinde bulunan, kalıntılarıyla birlikte müze haline getirilmiş
Mausoleum’u ziyaret edebilirsiniz. Özellikle yabancı turistler tarafından ilgi gören Mausoleum, 12 ay boyunca ziyarete
açıktır. Asırlar öncesinde Kral Mausolos
adına karısı ve kız kardeşi Artemisia tarafından yaptırılmış; kolonlarıyla Yunan
mimarisini, piramit şeklindeki çatısıyla da
Mısır mimarisini birleştiren anıt mezar,
bu özelliğiyle önem arz ederek kendinden
sonra gelen aynı stildeki tüm yapılara da
“mozole” denilmesine neden olmuştur.
Mezarın heykelleri ve rölyeflerinden oluşan en değerli parçaları ise yıllar öncesi
Osmanlı Döneminde İngilizler tarafından
Bodrum’dan alınarak British Museum’a
taşınmış ve halen orada sergilenmektedir.
Müze ile ilgili detaylı bilgiye www.kulturvarliklari.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Ziyaret Saatleri: Pazartesi KAPALI,
Salı - Pazar 08:00-17:00
Batıklardan çıkarılan kalıntılar, Sualtı
Arkeoloji Müzesi’nde
St. Jean Şövalyeleri’nin 1406- 1523 yıllarında inşa ettiği Bodrum Kalesi ise Su Altı
Arkeoloji Müzesi olarak birçok medeniyetten günümüze sualtı arkeologları tara62 · Bodrum Mavi · Ocak 2019

Ziyaret Saatleri: Pazartesi KAPALI,
Salı - Pazar 08:00-17:00

fından aktarılan amfora gibi o döneme ait
özel eşyalardan oluşan, çeşitli batıklardan
çıkarılan kalıntıların sergilendiği önemli
bir dünya müzesidir. Kalenin bitişiğindeki
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi de
baleden konsere pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Müze ile ilgili detaylı
bilgiye www.kulturvarliklari.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bodrum’un denizcilik tarihine bir yolculuk
Bodrum Deniz Müzesi, Bodrum denizcilik
tarihine ışık tutuyor. BODTO öncülüğünde kurulan müzede Ali Kemal Denizaslanı’nın tasarladığı tekne modellerinin yanı
sıra Hasan Güleşçi’nin dünyanın dört bir
yanından toplayıp koleksiyona dönüştürdüğü Deniz Kabukları Koleksiyonu ve
Mavi Yolculuğu başlatan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın eserleri ile
eşyaları sergileniyor. Müze ile ilgili detaylı
bilgiye www.bodrumdenizmuzesi.org adresinden ulaşabilirsiniz.
Ziyaret Saatleri: Pazartesi KAPALI,
Salı - Pazar 10:00-18:00
Yaz Saati :
Haziran-Ekim 11:00-22:00
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RÜZGÂRLA
DANSA
VAR
MISINIZ?
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Bu eşsiz yarımada, rüzgârının
bereketi ile çağlar boyunca insanlara hayat nefesi üflemiştir.
Ilgınlar, begonviller, mercan çiçekleri bu rüzgarla en tatlı oyunlarını oynamış ve doğanın müziğini çalmışlardır.

Yarımada sakinleri de bu ahenge yelkenleri
ile eşlik etmişlerdir… Bembeyaz yelkenlere dolan rüzgârla doğanın gücüne tanıklık
edip guletlere hız vermeye ne dersiniz?
yelken yarışlarına katılarak kış hayatınızı
renklendirebilir ve farklı deneyimler elde
edebilirsiniz.

DOĞA
YÜRÜYÜŞÜ
YAPIN

Bisikletinizle gezin

Bodrum’da doğa kendini yenilemek için kışın belli belirsiz bir
uykuya yatar, derin bir uyku hali
değildir bu. Kışın ortasında bademler çiçek verir mesela, dağlarda kırlar yeşillenir. Bazı sabırsız
çiçekler, baharı beklemeden açmak için birbirleriyle yarışırlar.

Tam bu sırada doğa gezileri için de
en uygun zamandır. Yarımadanın
dört bir yanı farklı güzelliklere bürünerek adeta keşfedilmeyi bekler.
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Kahvenizi

alın,
kitabınızı
açın ve en
sevdiğiniz

müzik
eşliğinde
huzurun
tadına
varın!

Yavaşlayın,

tüm

DAR

SOKAKLARDA

GÖLGE
OYUNLARI
Bodrum’un
dar
sokaklarında
kaybolmadan
Bodrum’u
gezdim
diyemezsiniz.

Eski yapısı ile korunmuş Bodrum evleri, yeşilliğe açılan verandalar ve Bodrum’un miskin
kedileri eşliğinde bu deneyimi
mutlaka yaşayın. Fotoğraf makinenizi yanınıza almayı unutmayın ve gördüklerinizi ölümsüzleştirin.

stresinizden

arının ve
Bodrum’da
sessizliği
yaşayın…
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Deve Güreşi Festivali
Ege kültürünün bir parçası
olan deve güreşleri de, düzenlenen festivallerle Bodrum’da
senelerdir devam eden bir gelenektir artık.
Her yıl Ocak ayının ilk haftası
gerçekleşen, festivalde en şık en
renkli giysileriyle meydanlarda
yürütülen develer, kente kışın
ortasında farklı bir atmosfer yaşatırlar. Yerli yabancı turistler
de bu görüntüleri hayranlıkla
izlerler. Deve güreşlerinde kazanan ya da kaybeden asla mutsuz
ayrılmaz sahadan.

YİYİN GARİ

Bodrumlu teyzeleri mutlaka bu cümleyi kurarken
duymuşsunuzdur, sıcak Ege insanı sizi sofrasına
davet etmeye çekinmez. Kış ayları boyunca canlılığını koruyan işletmelerde hem Ege’den hem de
dünya mutfağından tatlar bulabilirsiniz.
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Bodrum’da Kış
Eğlenceleri
Coşkulu ve ışıltılı gece hayatıyla
ünlü Bodrum, kış geceleriyle de
adından söz ettirir. Barları, restoranları, kulüpleri ve kafeleriyle
Bodrum geceleri, yazı aratmayacak kadar iddialıdır. Çünkü
eğlence tutkunları için burada
yaz ya da kış fark etmiyor. Çünkü
Bodrum’da coşkunun, heyecanın
ve eğlencenin mevsimi yok.

Yarımada Turu
Yapmaya Hazır
Mısınız?
Kış aylarında Bodrum’a geldiğinizde Bodrum Yarımadası’nın
dört bir yanında farklı tatlar yaşayabilirsiniz.
Doğa harikası Yalıkavak, Gümüşlük, Bitez, Yalıçiftlik, Torba, Göltürkbükü, Gündoğan, Turgutreis
ve Ortakent Yahşi gibi Bodrum
mahallerinde kahvaltınızı yapabilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Turgutreis, Bodrum ve
Yalıkavak’ta yer alan marinalarda
dinlenebilir, alışverişinizi yapabilirsiniz.

Gecenin bir yarısı evinizden ya da
kaldığınız otelden dışarıya çıktığınızda, istediğiniz müziği duyabileceğiniz, dans edebileceğiniz bir mekânla
mutlaka karşılaşırsınız. Türk müziğinin tınılarını, popüler müziğin coşku
dolu ritimlerini ya da caz müziğinin
huzur veren notalarını Bodrum’un
büyülü kış gecelerinde dinleyebilirsiniz. Bodrum merkezde Neyzen Tevfik Caddesi ve Barlar Sokağı olarak
bilinen Cumhuriyet Caddesi boyunca
kalite bir gece yaşamı Bodrum’da sizleri bekliyor. Ayrıca Bodrum’un çeşitli
yerlerinde düzenlenen dans gecelerine
katılabilir, günün stres ve yorgunluğunu atabilirsiniz. İsterseniz Egeli bir şömine başında yöresel Bodrum şaraplarından tadar ve kendinizi huzurlu
müziklerin evreninde hayallere dalarsınız… Ne yaparsanız yapın, mutlaka
Bodrum’da yaranıza göre bir merhem
bulursunuz…

Ayrıca yarımadadaki alışveriş merkezlerini ziyaret ederek ister sinema keyfini ister alışveriş keyfini bir arada yaşayabilirsiniz. Bodrum Çarşı’da birçok
sürpriz sunar kış aylarında ziyaretçilerine, kışın durgunluğuna hareket veren esnaflar samimi gülümsemeleri ile
sizi konuk ederler.
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OSMAN UĞUR SERT

ZETAŞ Camping’i işletiyorsunuz
yıllardır. Peki, eskiye göre turizm
nasıldı? Hippiler de gelip kalıyorlar
mıydı?
Gelseler bile onlar daha dürüsttü. Ama paralısı geliyordu, dürüstü geliyordu. Parası
olan geliyordu.

Unutamadığınız bir anınız var mı
ZETAŞ’ta yaşadığınız?
Bir oğlak alıp gelmiştim oraya. O oğlağı da
aynen kedi gibi yetiştirdik. O masadan bu
masaya gidiyordu, evcil oldu. En sonunda
müşteriler mi şikayet etti ne oldu bilmiyorum. Oğlak nereye gitti derken benim
birader rahmetli, oğlağı oradakilerle kesip
yemişler haberimiz yok.

ODAMIZIN EN ESKİ
ÜYELERİNDEN
OSMAN UĞUR SERT’İ
SEVGİYLE ANIYORUZ..

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) eski Yönetim Kurulu Üyelerinden,
Bodrum Belediyesi’nde de 20 yıl Meclis Üyeliği yapmış turizmci Osman
Uğur Sert ile Bodrum’un dününü ve bugününü konuşmuştuk… Ekim
2018’de kaybettiğimiz Osman Uğur Sert’in röportajını tekrar yayınlayarak kendisini sevgiyle anıyoruz…

Ticari sicil kaydınızı 1969 yılında
yaptırmışsınız. O yıllardan bahseder
misiniz bizlere? O dönemde ticari
hayat nasıldı?

Ocakbaşı’nın bulunduğu alan) İçmeler’de
tersanemiz var. İlk girdiğiniz tersane bizimdir. Gümbet’te de restoran açtık daha
sonra. Ersan otellerin olduğu yerler bile bizimdi. Bu çarşıdaki Akbank’ın olduğu yer
de… Hatta ben orada 1966 yılında kahvecilik yaptım. Gece 3’te kalkardım.
“ZETAŞ ismi benim babamın lakabıydı.
Manası da “Zengin Turistik Anonim Şirketi” idi. Zengin Turistik Anonim Şirketi
kuracağım derdi.”

5 lira vermiştik Milas’ta yaptırmıştık kaydımızı. 12. sıraydık. Lokantacılık yapıyorduk
o yıllarda yine Gümbet’te. İşletmemizin
adı Ege idi. ZETAŞ ismi de benim babamın lakabı olan ‘‘zengin’’ ve işletmemizin
adı Ege’nin birleşmesiyle oluşmuştur..
Manası da “Zengin Ege Turistik Anonim
Şirketi” dir. Zengin Ege Turistik Anonim
Şirketi kuracağım derdi herzaman. Oradan
da ZETAŞ olarak kaldı. Öksüzdü, yetimdi
babam. Çanakkale Savaşına gitmişti babası, o yüzden bilmiyordu hiç babasını. Anne
yok baba yok... Sıfırdan gelmiş babam buraya. Babası da Mumcular’dan Bayır’dan
gelmiş. Ayakkabıcıymış iflas etmiş dedem.
Hızıroğulları derler. İslamhaneleri’ne yerleşmişler o yıllarda. Oradan da tabi babası
Çanakkale’ye gidiyor, bir daha dönmüyor.
Annesi de ölüyor üç yaşındayken. Hayat
bitiyor. Daha sonra dayısının yanında çalışıyor babam, demirciliktir derken altın
bileziğini alıyor, askere gidiyor geliyor ve
Mumcular’a dönüyor. Mumcular’dan yine
geri buraya dönüyor. Hayatına Bodrum’da
devam ediyor. Burada annemi buluyor,
annemle evleniyor. 1940’ta annemin karnına ben düşüyorum. Burayı alıyor caminin olduğu yerleri (Şu anda Atatürk Caddesi’ndeki Babil, Uğur Taksi ve Otantik
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O zamanlar nasıldı çalışma hayatı?
O zaman kömür vardı böyle şimdiki gibi
lüks değildi. Buradaki İzmir otobüslerine
gece çay çıkarıyordum. Hayat ucuz değildi.
Herkes kapacak hayatı ama çalışarak, öyle
yağma yok. Ben hayat okulunu okudum.
Gümbet’ten yürüyerek Bodrum merkeze gelirdim çantayla okumaya. Yağmurda
ıslanırsın buraya kadar gelirsin. Buradan
ıslanırsın dönüşte de oraya kadar gidersin.
Turgutreis Okulu’na gelirdik. Cumhuriyet’e gelirdik. Okul yoktu bizim zamanımızda daha fazla. Ortaokula kadar işte…
O zamanlarda para yok, o yok, bu yok...
Benim çocukluğumda, beş kişi sayardım
ben zengin diye cebinde 5 lira para var diyebileceğim 5 bin lira yani… Ben 10 kuruşa çay sattım. Kuruş bu, akşama kadar
birikmezdi. Gümbet’te restoran açtık. Ege
Restoran. Orayı işlettik. Orası 5 – 10 sene
kadar biraderle beraber bayağı gitti. Sonra

da ayrıldık. Restoranı böldük ortadan. Ben
ZETAŞ Camping’i açtım o da Magnific
Otel’i açtı Gümbet’te. Biraderim Mehmet
Ceylan işletiyordu rahmetli, şimdi ise yeğenim Ömer devam ettiriyor, işletiyor.
“Her zaman ezilenin yanındayım. Bize
önce insan lazım…”

23 Temmuz 1977’den beri BODTO
üyesisiniz. Ticaret Odası’nın işletmeleriniz açısından ne gibi faydaları
oldu?
Kredi kullandırdılar, destek oldular tabi
hep. 12. sıradaydım. Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulunda da turizmde çalıştım. Ata Aya Başkan’dı. O dönemde Emin
Anter de Bodrum Belediye Başkanıydı. Seçim bürosu yapmıştım burayı. 20 sene de
zaten Bodrum Belediyesi’nde Meclis Üyeliği yaptım. 3 sene de CHP’nin İlçe Başkanlığını yaptım. Benim dönemimde geldi. 40 seneden sonra sol iktidarı getirdim
ben buraya. Kolay değil. Ama particilik
yapmadım, hiçbir zaman da yapmam ama
partimin yanındayım. Her zaman ezilenin
yanındayım. Bize önce insan lazım… Sen
lazımsın bize. Bir değer. Seni yetiştirmek
bizlerin büyüklerin borcu… İyi bir şeyler
vermek sizlere akıl vermek fikir vermek.
Benim kız turizm otelcilikten mezun Bilkent’ten, oğlum da Amerikan Kültür’den
mezun. Görevimiz gençlerimizin çocuklarımızın önünü açmak.

Şimdiki turizm sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bir denge olması lazım… Mesela 10 tane
20 tane kuaför var. Mahallelerde 2- 3 tane
kuaför olması lazım ama bu 20 taneye çıktığı zaman olmuyor. Bu bende bir çizgidir
mesela işyerlerimde 2 aynı işyerini yan
yana vermem. Ticaret Odası da dahil Esnaf
Derneği ve Belediye bunların üçü bir olacak. Bu şart! Bir tencereyi ocağa koyarken
nasıl koyarsınız? Yan koyabilir misiniz?
Koyamazsınız. Belediye, esnaf dernekleri,
kurumlar bir yere gelecekler ve mahalle
mahalle değerlendirecekler. Avrupa yıllardır bunu yapıyor. Ben ilk önce bunu öğrendim, kendimi yetiştirdiğime göre bu böyle.
Turizme bilinçlice varmak lazım, bilinçlice
yürümek lazım, insanlara değer vermek lazım, esnafa da değer vermek lazım. O da
kendisini ayakta tutsun.
“Bulaşıkhanede, çaycılıkta, çobanlıkta,
çiftçilikte, bahçıvanlıkta hayatı birebir öğrenerek yaşayacaksın!”

Peki, bu konuları siz de kendi döneminizde dile getirdiniz mi çözüm
için?
Getirdik. Getirdik ama olmuyor. İlk önce
de tabi hükümetteki insanların psikolojik
olarak da etüt edilmesi gerek. Bu işi kaldırır mı, yapabilir mi diye. Eline vereceksin
bir işi. Sayın Güven Bey vardır Belediye
doktoru bilirsiniz ki ben 20 sene Belediyede kaldım, 10 sene Bakanlığa yazı yazdık
bize doktor verin diye. 10 sene sonra bir
doktor getirtebildik buraya Güven Bey geldi. Böyle bir devlet olur mu ya. Otogarlar
şunlar, bunlar. Otogarlar bizim zamanımızda Torba Kavşağı’nda o meralara kalkacaktı. Tam Ecevit zamanında biz düzene
soktuk haydi hükümet yıkıldı. Yok, genel
kültürümüz yok bizim. Temelde onu diyorum yani ehli insanlar yetiştireceksin;
Avrupa’da tahsil yaptıracaksın eğiteceksin
nasıl oluyor görsünler diye. Ben kendimi
öyle yetiştirdim. Bulaşıkhanede, çaycılıkta,
çobanlıkta, çiftçilikte, bahçıvanlıkta hayatı
birebir öğrenerek yaşayacaksın.
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GÜLRİZ SURURİ (1929-2018)

Cumhuriyet kadını, yaşamını sanata dönüştürmüş, örnek
sanatçı Gülriz Sururi’yi 31 Aralıkta kaybetmenin üzüntüsü
içindeyiz.
Eşi merhum Engin Cezzar ile birlikte 1960lı yıllardan beri Bodrumlu
olan sanatçıyı 6 Ağustos 2014 tarihinde düzenlediğimiz Bodrum’a gönül verenlerin bir araya geldiği etkinliğimizde ağırlamıştık…
Kaldırım Serçesi, Keşanlı Ali Destanı gibi unutulmaz oyunlarda başrol
oynayan Sururi, 1998 yılında Kültür Bakanlığı’nca verilen devlet sanatçısı unvanına layık görülmüştü.
Bodrum’a ve Tiyatro camiasına başsağlığı diliyoruz.
“Sizinle aynı çağı yaşamak ne güzelmiş.”
sizi özleyeceğiz Gülriz Sururi
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