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Başkandan

Mahmut Serdar KOCADON

Değerli Üyelerimiz,
Dünyada sermaye, işgücü ve malların
düşük bir ticari işlem maliyeti ile serbestçe dolaşabildiği ekonomik sistemin
tanımlanması için kullanılan “küreselleşme” dalgası Bodrum’u da etkilemiş,
başta tarım, balıkçılık gibi geleneksel
sektörler, yerini “turizm” sektörüne
geçişi beraberinde getirmiştir.
Geldiğimiz yüzyılda ise artık “küreselleşme” kavramından “sürdürülebilirlik”
kavramı Birleşmiş Milletler Dünya
Çevre ve Kalkınma Komisyonu (DÇKK)
tarafından deklare edilen “Ortak Geleceğimiz” başlıklı raporda sürdürülebilir
kalkınmanın tanımı ile bir üst noktaya
evrilmiştir.
21.yüzyılda turizm sektörü dünyanın en
büyük sektörü olma yolundadır. Dünyadaki turizm eğilimlerinin değişmesiyle
birlikte önem kazanmaya başlayan alternatif turizm türlerinden biri olan tarımsal turizm, sosyo-psikolojik, ekonomik
ve çevresel fonksiyonlarıyla önemli bir
kırsal kalkınma aracı haline dönüşmüş
bulunmaktadır.
Bodrum sahip olduğu iklimi, doğal
kaynakları, bitki örtüsü, denizleri, arazi
yapısı, toprak kaynakları ve sulama
alanlarıyla çeşitliliği, kültür ve alternatif
turizm faaliyetlerine imkan sağlamaktadır. Turizmin ekonomik boyutu sadece
kendi girdileri üzerinde değil diğer
sektörlere de bağlıdır. Bu sektörlerden
birisi turizmin tamamlayıcısı olan
tarım sektörüdür. Gerek sektörün girdi
maliyetlerini düşürmek, gerek se yöresel

ürünlerin sunumu açısından hem ticareti hem de tanıtım ve pazarlamayı olumlu
etkileyerek, sektörler arası etkileşimin
kuvvetlenmesini sağlamaktadır.
Turistlere bölgeye özgü tarihi yapılarda
konaklama, şarapçılık, zeytincilik, meyve toplama gibi yerel tarımsal aktivitelere katılma, organik üretimde yer alma
imkanlarını sunuyor. Misafirler bölgede
yetişen üzümlerden üretilmiş şarapların tadımını yapabiliyor, bölge içindeki
gastronomi turlarına katılabiliyor. Aynı
zamanda organik ürünleri doğrudan
yerel üreticilerinden satın alabiliyorlar.
Bu yönüyle bölgemiz doğal olarak tarım
turizmine yönelmiş bu alanda daha çok
markalaşmalı ve kurumsallaşmalıdır.
Bodrum’umuzun bu alanda trendini artırmak için, tıpkı İtalya’nın 1985 yılında
Çiftlik koruma yönetmeliği gibi yasal
altyapıyı hazırlayarak koruma, gelişim
ve yatırım ortamı planlaması hazırlanmalıdır. Bölgemizin bütüncül alt ve üst
yapısal planlarının da hazırlanmasıyla
uluslararası boyutta bölgenin cazibesi
artacaktır. Bölgemizde yürütülen tüm
çalışmaları daha profesyonel şekilde
masaya yatırmalı, uluslararası festivalleri
organize etmeliyiz.
Bodrum artık tekil düşünülemeyecek
kadar küçük değildir. Daha büyük düşünmeli, daha büyük planlar ve hedeflerle rekabet edebilmeliyiz.
En derin sevgi ve saygılarımı sunarım.

Mahmut S. KOCADON
Yönetim Kurulu Başkanı
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Meclis Başkanından

Genel Sekreter

İlhan ERSAN

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Bodrumlular,

Prof. Dr. Fuat ÖNDER

Sevgili Üyelerimiz,

GELECEĞİN
BODRUM TİCARET ODASI
Yıl ortasına geldiğimiz bu günlerde
bölgemize gelen turist sayılarını değerlendirirsek; 2019 yılı rezervasyonları ve
gerçekleşme rakamlarına baktığımızda,
belirli bir orandaki artışın ve özellikle
de yabancı turist sayısındaki yükselişin
henüz beklentileri karşılar düzeyde olmadığını gözlemliyoruz. En azından bu
artışın Bodrum ticari hayatına olumlu
yansımadığını söylemek hiç de yanlış
olmayacaktır.
Yıllar önce Bodrum için belirlediğimiz
“Öncelik nitelikli turistlerde, nicelikli
değil” hedefimizin şuanda neresindeyiz? Bu yıl yerli yabancı birçok ünlü
sanatçı, sporcu ve iş insanını ağırlayan
Bodrum’un marka değerini bu ziyaretçi
profilinden yararlanarak arzu edilen
noktaya taşıyabildik mi?
Bodrum Ticaret Odası’nın Bodrum
turizmine katkı sağlamak amacıyla sürdürdüğü faaliyetlerden kısaca söz etmek
istiyorum. BODTO ve GEKA işbirliğiyle
gerçekleştirilen Bodrum yarımadasının
neredeyse tümünü kapsayacak güzergahında olağanüstü doğa güzelliklerini ve
tarihi kalıntılarını barındıran alternatif

turizme hizmet edecek“LELEG YOLU”
projesinin dünyada milyonlarca tutkunu
olan doğa sporları ve yürüyüş dostları
için önemli bir çözüm merkezi olacağına inanıyoruz.
Yine de bu yıl ilkini düzenlediğimiz
BODTO Golf Cup organizasyonuyla iş
dünyasını sporla ve Bodrum’la buluşturarak ilk adımı attık.
BODTO olarak turizmle ilgili düzenlediğimiz seminerler, Bodrum’daki sanat
ve kültür faaliyetlerine verdiğimiz destekleri de düzenli olarak sürdürüyoruz.
Bir başka önemli konuda 3 Temmuz
2019 tarihinde verilen kanun teklifi
kapsamında “Türkiye Turizm Tanıtma
ve Geliştirme Ajansı” kurulması ve sektördeki kimi işletmelerin “turizm payı”
ödemesinin öngörülmesi. Üyelerimizle
yapılan değerlendirmeler sürmekte olup,
turizm sektörünün görüş ve taleplerini
BODTO olarak Turizm ve Kültür Bakanlığı’na ileteceğiz.
Sezonun geri kalan kısmının Bodrum ve
Bodrum turizmine bol ve nitelikli turist
getirmesi temennisiyle saygı ve sevgilerimi sunarım.

İlhan ERSAN
Meclis Başkanı
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ENTEGRE DÜŞÜNCE VE ENTEGRE
RAPORLAMA
Çıktığı kalite yolculuğunda, Bodrum
Ticaret Odası 2005 yılında ilk ISO
9001:2000 KYS belgesini ve 2007 yılında
ise akreditasyon belgesini almıştır.
Sistem belgesini daha sonra 2015 versiyonuna yükselten Odamız ayrıca 2013
yılında akreditasyonda derecelendirmenin başlatılması ile “A kategorisini”
kazanmıştır. O yıllarda TOBB ETÜ ‘
den gelerek BODTO adına 2010 yılında
Bodrum’da yaptığımız, ve protokol ile
birlikte kamu ve özel sektördeki tüm
paydaşlarının geniş bir şekilde katıldığı
çalıştayda BODTO Stratejik Planının
yanında “Bodrum Yarımadası Stratejik
Planı” nın gerekliliği ile entegre düşünme ve entegre raporlamanın bu bölgedeki öneminden söz etmiştim.
Günümüzde Bodrum Yarımadası Stratejik Planını hazırlama, bu plana katkı
yapacak kamu kurumları, sivil toplum
kuruluşları ve şirketlerin bilgi birikimlerini ve veri tabanlarını kullanabilme ile
gelecek vizyonlarını ortak oluşturabilme
güncel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu
ihtiyaç doğrultusunda, “Entegre Düşünce ve Entegre Raporlama” konusunda
Bodrum’daki mevcut durumu ve potansi¬yel gelişimi belirlemek üzere konu ile
ilgili paydaşların tümüne başvurulabilecek bir çalıştay da entegre raporlama
konusundaki algı ve beklentilerinin
kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Aslında kamu ya da sivil toplum kuru-

luşları kadar özel şirketlerin yarattığı
değerleri, bütüncül olarak kısa, öz ve
anlaşılır bir stratejik bakış açısı ile sunan
entegre raporlama bilgisi her kesimle
paylaşabilme yolu olarak giderek kabul
görmektedir. Entegre raporlama da
amaç sürdürülebilirlik raporlarını güçlendirerek finansal raporların ötesinde
değer yaratma sürecini de kapsamasıdır.
Öte yandan, tüm dünyada “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” önemli bir
hale gelmeye başladı. Bir yol haritası ve
çalışma metodu olarak pratik bir işlev
gören bu hedefleri oluşturma konusunda şirketlerin ilgisi giderek arttı. Bu
hedefleri belirlemiş ve sürdürülebilirlik raporu olan şirketlerin kurum içi
yönetim politikaları oluşturması, üretim
ve hizmet süreçlerinin belirlemesi; insan
kaynakları politikalarını yürütmesi;
yatırımcıların ve sivil toplum kuruluşları
ile ilişkiler gibi konular da sürdürülebilirlik anlayışını daha fazla geliştirdikleri,
kurumsallaştıkları ve daha uzun süre
hayatta kaldıkları görülür.
Sonuç olarak, Gelişmiş ülkelerde
hızla benimsendiğini gördüğümüz bu
raporlama düzeninin “Stratejik Plan”
çalışmalarının ve raporlama faaliyetlerinin paydaşlarla birlikte yapılması ve
raporlanması olan “Entegre Düşünce
ve Entegre Raporlama” yaklaşımını
Bodrum’daki tüm kuruluşlara yaygınlaştırmakla mümkün olabilecektir.
Saygı ve Sevgilerimle.
Prof. Dr. Fuat ÖNDER
Genel Sekreter
Bodrum Mavi · Temmuz 2019 · 5

İçindekiler

Temmuz 2019

27

EKONOMİ
DEĞERLENDİRME
TOPLANTISINA
KATILDIK

38
11
10

BODTO HEYETİ 75. TOBB
GENEL KURULUNA KATILDI

12
16

Yayın Sahibi :
T.C. Bodrum Ticaret Odası adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar KOCADON
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü :
T.C. Bodrum Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim AKKAYA
Genel Sekreter :
Prof. Dr. Fuat ÖNDER

TOBB HİZMET ŞEREF BELGESİ
TÖRENİ

ANKARA TEMASLARIMIZ

6 · Bodrum Mavi · Temmuz 2019

42

Dergide yer alan yazılar, yazarların kişisel görüşleridir. Bu
yazılardan dolayı Bodrum Mavi Dergisi sorumluluk üstlenmez.
Dergide yayımlanan yazı, fotoğraf, harita, illüstrasyon ve
konuların her hakkı saklı olup, BODTO’dan izin alınarak
kullanılabilir. Reklam içeriklerinin tüm sorumlulukları reklam
verene / sahibine aittir.
Bu yayın basın yayın ilkelerine uymaya söz vermiştir.

36

52

EUROCHAMBERS’DAN
SERTİFİKA ALDIK

56

TAV HAVALİMANLARI
YETKİLİSİ İLE
RÖPORTAJ

BİR BODTO PROJESİ

BODRUM DENİZ
MÜZESİ

BALIKÇININ
GÖRÜLMEMİŞ
FOTOĞRAFLARI
SERGİSİ

AKREDİTASYON GELİŞTİRME ZİYARETİ

ÜYE İNDİRİMİ
ANLAŞMALARIMIZ

MESLEKİ YETERLİLİK
BELGELENDİRMESİ
DEVAM EDİYOR

Bu e-dergi BODRUM TİCARET ODASI MAVİ DERGİ SÜRECİ
tarafından yayına hazırlanmıştır.

Yayın Kurulu :
İlhan Ersan, İbrahim Akkaya,
Zeki Özkeskin, Atilla Serttaş
Yayın Türü :
Yerel üç aylık süreli

32

48

BODRUM KİLİMLERİ
SERGİSİ AÇILDI

İletişim :
BODTO Tel: 0252 316 14 12 Faks: 0252 313 16 94
www. bodto.org.tr / dergi@bodto.org.tr

46

BODTO
GOLF CUP
TAMAMLANDI

Bodrum Mavi · Temmuz 2019 · 7

TOBB Başkanından

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

Demek ki millet iktisadi gidişata güven duyduğu zaman portföyünde yabancı parayı değil milli parayı tercih ediyor. İktisadi
gidişata duyulan güven azaldıkça da milli parayı daha az tercih ediyor.

Öte yandan bu tabloda bile bir umut olduğunu gözden kaçırmamak gerek. Bankalarda artan yabancı para cinsinden mevduat oranı, kaynakların mali sistem içinde tutulmaya devam
edildiğine işaret. Yani millet geçmişte yapılabilenin yine yapılabileceğinin farkında.

Aksi halde bu kaynaklar da sistem dışına çıkar ve kayıtdışı kalırdı zaten.

Ekonomide dolarizasyonun artması bankaların da işini zorlaştırıyor. Eskiden banka bilançosunda yabancı para cinsinden
mevduatın oranı arttıkça, bankalar daha fazla yabancı para
cinsinden kredi verirdi.

TÜRKİYE ORTAYA GÜÇLÜ BİR
EKONOMİ PROGRAMI
KOYMALI

Mahalli seçimlerin üzerinden iki aya yakın zaman geçti.
Seçimden sonra ana gündemin ekonomi olması ve yapısal reformlara odaklanılması beklentisi şu ana kadar gerçekleşmedi. Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul’daki seçimin yenilenmesine yönelik tartışmalı kararı sayesinde en
az bir ay daha memleketin esas gündemi siyaset olacak
gibi görünüyor.

Sonra doğru bir kararla önce bireylere sonra da döviz cinsinden geliri olmayan şirketlere yabancı para cinsinden kredi
açılması kısıtlandı. Ama ortaya yeni bir sorun çıktı. Bankalarda
döviz kaynağı artarken lira cinsinden kaynak azaldı. Bu da kredi faizlerinin artmasına neden oldu. Bekleme modunda kalış
hem ekonominin toparlanmasını geciktiriyor, hem maliyetleri
artırdığından firmalara olumsuz yansıyor. Faizler, kurlar, işsiz-

lik ve enflasyon hep beraber yükseliyor. Bekleme halinde kalan bir ülke küresel rekabette de geri kalıyor. Millet böyle bekletilmeye devam ederse, bankalar daha az riski tercih eder,
ipotek karşılığı kredi verme modelini bırakmazlar. İnovasyona
ve teknolojik gelişmeye yönelik işlere para aktarmazlar.

2014 yerel seçimlerinden 2019 yerel seçimleri arasında geçen
kısa sürede tam altı kere sandığı milletin önüne koyduk. Seçime ve siyasete bu kadar çok odaklanınca ekonomik tedbir
almayı da haliyle ihmal ettik. Zira siyasetin gerekleri ile ekonominin gerekleri birbirine uymuyor. 2013 sonrası dünyadaki
değişime ayak uyduracak ekonomi politikası tedbirlerini bir
türlü alamamamızın bir nedeni de bu. Dünya parasal genişlemeden parasal daralmaya giderken, biz ortada yüksek borç
stoku ile kalakaldık işte. Dış ticaret açığını ve dövizde dışarıya
bağımlılığımızı azaltamadık. Tedbirde noksan eyleyen takdire
bahane bulmamalı.

Özetle biz ekonomi alanında herhangi bir şey yapmadan beklemeyi tercih etsek de hiçbir şey olduğu gibi kalmıyor. Ekonomi kendiliğinden ama kontrolümüz dışında dengeleniyor. Fiyatlar kendi kendine ama istemediğimiz yönde intibak ediyor.
Hayat pahalılaşıyor, iş ortamı bozuluyor, ayakta kalmak güçleşiyor. Türkiye’nin bir an önce seçim ve siyaset gündeminden
çıkıp ortaya güçlü bir ekonomi programı koyması gerekiyor.

Bunun bir sonucu olarak bankalardaki toplam mevduatın içinde dövizin payı lirayı geçiyor. Yabancı para cinsinden mevduat,
Mayıs ayında toplam mevduatın yüzde 53’üne ulaşıyor. Ekonomideki belirsizlik sadece firmaların değil vatandaşın bekleyişini
de olumsuz etkiliyor.

Benzer bir durum 2000’lerinde başında da yaşanmış ve yabancı
para cinsinden mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde
60’ı aşmıştı. Sonrasında sağlanan siyasi ve istikrar ve güçlenen
iktisadi güven ortamı ile birlikte bu oran hızla azalmaya başlamış ve yüzde 30’un altına inmişti.
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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

BODTO HEYETİ 75. TOBB
GENEL KURULUNA
KATILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 75’inci Genel Kurulu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ)
Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel
kurula katılan isimler arasında BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, YK
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon,
Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya,
YK Üyesi Arif Ceylan Satı, Meclis
Üyeleri Toros Demirdöven, Hakan
Kocair ve Genel Sekreter Prof. Dr.
Fuat Önder de yer aldı.
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu
genel kurul konuşmasında ‘birliğimiz
ebedi, gündemimiz ekonomi’ temasına vurgu yaparak, iş dünyasının önümüzdeki süreçte gündemin ekonomi
olmasını istediğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın
icracı ve reformcu iş yapma tarzıyla
ekonomide yeniden atılıma geçeceğimize inanıyoruz. Hiçbir engel, aşamayacağımız kadar büyük, hiçbir duvar
yıkamayacağımız kadar güçlü değil.
Gün, elbirliğiyle ayağa kalkıp koşma
günü” ifadesini kullandı.
Yaklaşık 1 senedir genel ve mahalli
seçimlerle devam eden seçim sürecinin geride kaldığını hatırlatan TOBB
Başkanı, “Önümüzde 4 yıllık seçimsiz
bir dönem var. Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, kesintisiz bir icraat dönemine
çevirmeliyiz. İstikrar sürsün, Türkiye
reformlarla büyüsün” dedi. Hisarcıklıoğlu, ekonomiyi gündemin ilk mad-
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TOBB HİZMET ŞEREF
BELGESİ TÖRENİ

desi yapma önerisinde bulunurken,
rekabet gücünü artıracak yapısal reformları arka arkaya hayata geçirmek
gerektiğini vurguladı. TOBB Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Zira ekono-

mide atılacak çok adım yapılacak çok
iş var. Hükümetimiz seçim öncesinde
bunun sinyalini verdi. Seçimler geride
kaldığına göre artık hızla harekete geçilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri
ile Proje Ödülleri, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı
M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı
Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla 1

Mayıs Çarşamba günü TOBB Konferans Salonu’nda sahiplerine verildi. BODTO Meclis Başkanı İlhan
Ersan, YK Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon, Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, YK Üyesi Arif Ceylan
Satı, Meclis Üyeleri Toros Demirdö-

ven, Hakan Kocair ve Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder de törende
hazır bulundu. YK Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya’ya hizmette 10.
Yılını tamamlaması nedeniyle TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu hizmet şeref
belgesini takdim etti.

Törende bir konuşma yapan TOBB
Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa
proje yarışmasında finale kalanları ve
camiaya uzun süredir hizmette bulunan delegeleri ödüllendirdiklerini hatırlatarak, “Bu tabloyla hepimiz iftihar
edelim. Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler
kazandırıyor, üyelerimize daha çok
hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde
değil, dışarda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar. ICC’de, CACCI’de, dereceye
giren, en iyi proje ödülleri kazanan,
çok sayıda Oda-Borsamız ve kadın
girişimcimiz var. Camiamızın ulaştığı
bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayrı
ayrı iftihar ediyorum” dedi.

arttığına, dünyanın örnek aldığı bir
yapıya dönüştüğüne işaret etti. “Dijital Oda-Borsa” devrimini gerçekleştirdiklerini ve tek durak ofis haline geldiklerini bildiren TOBB Başkanı şöyle
konuştu: “Odalarımız ve borsalarımız
geliştikçe, özel sektörümüze daha iyi,
daha kaliteli hizmet sundular. Şirketlerimizin büyümesini, dışarıya açılmasını sağladılar. Tüm bunları, el birliği,
gönül birliği, akıl birliğiyle başardık.
Allah, bu ülke için emek veren, alın
ve akıl teri döken, herkesin başarısını
daim kılsın. Bizler, “Hak ile sabır dileyip, akıl ve ahlak ile çalışan”, Kadim
Ahilik teşkilatımızın, günümüzdeki
temsilcileriyiz. Mücadelemiz, ecdadın
bize bıraktığı, bu kutlu mirasın hakkını vermek. Biliyoruz ki, sadece şikâyet
etmek, sadece talep etmek bize yakışmaz. Sorunları tespit ediyor, çözüm
önerileri hazırlıyor, Cumhurbaşkanımızla, Meclisimizle, Hükümetimizle
istişare ediyoruz.

Hepimizin malumu, Ağustos 2018’den
bu yana ekonomi yavaşladı. Paramızdaki değer kaybı, yükselen faizler ve
enflasyon hepimizin işini olumsuz etkiledi. Şimdi seçimleri geride bıraktık.

-Oda ve borsalar gelişiyor

Oda ve borsalarımız, reel sektörün asli
hizmet merkezleri olduğundan söz
eden Hisarcıklıoğlu oda ve borsaların kurumsal hizmet kapasitelerinin

4 yıllık seçimsiz bir döneme giriyoruz.
Bu dönemde Türkiye’nin ilk gündem
maddesi ‘ekonomi’ olmalı. Zira atılacak çok adım, yapılacak çok iş var. Bu
dönem, huzur dönemi olmalı. Bu dönem, yapısal reformlar dönemi olmalı.
Bu dönem, daha zengin ve kalkınmış
bir Türkiye için el ele çalışma dönemi
olmalı. Türkiye çok güçlü bir ülke. Yeter ki ayrımız, gayrımız olmasın. Yeter
ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Hep
birlikte kucaklaşalım. Bu tabloyu Türkiye’de egemen kılarsak, şikâyet ettiğimiz birçok sorun ortadan kalkacaktır.
O yüzden diyoruz ki: “Birliğimiz ebedi, gündemimiz ekonomi!”
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BODTO HEYETİNDEN
ANKARA TEMASLARI

Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon,
Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya ve Meclis Üyesi Toros Demirdöven 18
Nisan Perşembe günü bir dizi iş görümesi yapmak üzere Ankara’ya gitti.
Programlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Genel Müdürü Vedad Gürgen ziyareti
ile başlayan BODTO heyeti görüşmede Bodrum hakkında hazırladıkları
detaylı raporu Müdür Gürgen’in bilgisine sundu. Yapı kayıt belgeleri hakkında yaşanan sorunlara Genel Müdür
Gürgen’in dikkati çekilerek, yapılabilecek iyileştirmeler hakkında önerilerde bulunuldu.

Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Fikri Yıldırım ile görüşen BODTO
Başkanı ve beraberindeki heyet Bodrum için ürettikleri projeleri Genel
Müdür Yardımcısına iletti. Yüksek ecrimisil bedelleri konusunda kapsamlı
bir görüşme yapıldı. Geçen yıldan beri
devam eden iyileşmeye rağmen hala
borçların devam ettiğini hatırlatan
BODTO heyeti bu konuda üyelerden
gelen geri bildirimleri ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözecek görüşlerini bildirdiler.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Yüksek
Fen Kurulu Üyesi Feriha Koç ile de
toplantı yapan heyet Bodrum’daki süregelen çalışmaları kendisine aktardı.
BODTO Başkanı Kocadon, üye sorunlarını bildirmek ve Odanın çözüm
önerilerini sunmak üzere Ankara temaslarının önümüzdeki aylarda da
devam edeceğini açıkladı.
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NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI

BAKAN ERSOY BODTO’DA
BİR DİZİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy 19 Nisan Cuma günü, beraberindeki heyetle birlikte Bodrum
Ticaret Odası’nda bir dizi toplantı
yaptı. Öncelikle Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı
Ahmet Aras ve BODTO Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon ile özel bir
toplantı yapan Bakan Ersoy, Bodrum’un turizm planlaması hakkında
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yerel yöneticilerin görüşlerini aldı.
Bakan Ersoy konutların büyümesini yavaşlatmak gerektiğine işaret
ederek turizmde nitelikli tesislerin
artması gerektiğini söyledi. Bakan
Ersoy’un Odamıza ziyaretinde BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan,
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu
Üyesi Erdem Ağan da hazır bulundu.

Bodrum Ticaret Odası Nisan Ayı
Olağan Meclis Toplantısı 3 Mayıs
Cuma günü yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon tarafından toplantıda Nisan ayı
faaliyetleri sunuldu. Nisan ayında
Akreditasyon Geliştirme Ziyareti
geçirdiklerini açıklayan BODTO

Başkanı, sonuçların olumlu olduğuna dikkat çekti. Odanın kültür-sanat
etkileri içerisinde özellikle bu ayda
açılan Halikarnas Balıkçısı Sergisi’ne ilginin yüksek olduğunu belirten Kocadon, “Bu bizim için büyük
mutluluk.” ifadesini kullandı. Nisan
ayı süresince Oda Yönetimi olarak

Ankara’da yaptıkları bir dizi ziyaret
hakkında da Meclis Üyelerine bilgi
veren Yönetim Kurulu Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü
ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nü
ziyaret ederek üye sorunlarını aktarma fırsatı yakaladıklarını açıkladı.

Meclis Toplantısında ayrıca Oda çalışanları Nermin Gönen ve Işın Barut
Çorbacıoğlu 23-26 Nisan tarihleri
arasında katıldıkları Eurochambres
TEBD Bodrum Akademi hakkındaki
bilgileri Meclis Üyelerine sundular.
Eğitim programını ve elde edilen faydaları paylaşan yaklaşık 10 yabancı
Oda yöneticisi ile ortak çalışmalar
yapma konusunda fikir alışverişinde

bulunduklarını belirttiler. Gönen, Valensiya’da yer alan Ticaret Odası’ndan
örnekler göstererek Avrupa Oda yapılarını açıkladı.
Toplantı olağan gündemi ile devam
ederken, Meclis Üyeleri Zeki Özkeskin
ve Zeyyat Aybey Muğla’da katıldıkları
“Tarladan Tatlar” ve “Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu” toplantıları hakkında bilgi verdi.

Özkeskin, Muğla bölgesinden üretilen zeytinyağların ününün İtalya’nın
Toscana bölgesine kadar yayıldığını
belirtti.
Toplantı Meclis Üyesi Mahmut Özgür
Yağcı tarafından yapılan finans değerlendirmesi ile sonlandı.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği
yetkilileri ile de görüşen Bakan Mehmet Nuri Ersoy’a Bodrum Kaymakamı
Bekir Yılmaz ile Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras eşlik etti. Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim
Akkaya’nın da katıldığı toplantı sonrasında Bakan Ersoy ve beraberindeki
heyet Bodrum Kalesindeki çalışmaları
yerinde inceledi.
Odanın projelerini Bakan Ersoy ile
paylaşma fırsatı yakalayan BODTO
Başkanı Kocadon, Bodrum’un yerel ve
özgün niteliklerini korunması hakkında da bir rapor sundu.
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AKREDİTASYON GELİŞTİRME ZİYARETİ
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Sistemi
kapsamında, 2013 yılından beri A
Kategorisinde Akredite Oda olarak
üyelerine 5 yıldızlı hizmet sunmaya
devam eden Bodrum Ticaret Odası’na 19 Nisan Cuma günü akreditasyon geliştirme ziyareti gerçekleşti.
Türk Loydu Denetçisi Berker Telek
tarafından gerçekleştirilen incelemeler gün boyu devam etti. Açılış toplantısına ise BODTO Meclis Başkanı
İlhan Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon, YK Başkan
Yardımcısı İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ağan, Genel
Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder, Akreditasyon Sorumlusu Nermin Gönen,
BODTO Entegre Yönetim Sistemi Sorumlusu Saadet Kablı katıldı.
Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon
Akraditasyon sistemine erken dahil
olan Odalardan birisi olduklarını geç-
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miş dönemde sistemi kuran İngiltere
Odalar Birliği yetkilileri tarafından da
inceleme yapıldığını belirtti. İki defa A
kategorisinde yüksek puanlarla akredite olmaktan dolayı da sistemin BODTO da benimsendiğini söyledi.
Denetçi Berker Telek tarafından Akreditasyon sisteminin yeni puanlama

uygulaması hakkında bilgilendirme
yapıldı.
Açılış toplantısıyla başlayan akreditasyon geliştirme ziyaretinde Türk Loydu Denetçisi Berker Telek, 2019 yılı
Kasım-Aralık ayında yapılacak belge
yenileme denetimi öncesinde BODTO
faaliyetlerinin ve her bir birimin çalış-

malarının akreditasyon standardına
uygunluğunu inceleyerek, iyileştirme
önerilerini paylaştı.
BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise Denetçi Berker Telek’e teşekkür ederek şunları kaydetti: “Odamız
İngiltere Odalar Birliği tarafından
sistemi denetlenmiş, Akreditasyon çalışmaları sırasında hizmetleri referans
alınan Ticaret Odalarından biridir.
BODTO, 2007 yılında IV. Dönemde
başladığı Akreditasyon Yolculuğunda,
Muğla İlinde Akredite Olan İlk, Ege
Bölgesindeki 3. ülke genelinde ise 41.
Akredite olan Odadır. 2013 yılında
ise “A” kategorisinde akreditasyonunu
tamamlayan ülke genelindeki 25 Oda
arasına girmiştir.”.
Odamızın BODTO 2018-2023 Stratejik Planı içinde Cumhuriyetimizin
100. yılındaki hedeflerini sergilediği
gözetim ziyareti gün sonunda başarılı
ve verimli şekilde tamamlanmıştır.
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AKBANK TURİZM
BULUŞMALARINA
KATILDIK
2019 sezonunda Bodrum, Antalya,
Marmaris ve Manavgat’ta yapılması
planlanan toplantıların ilk etkinliği,
Bodrum Titanic Deluxe Hotel’de 17
Nisan Çarşamba günü gerçekleşti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy’un, Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras’ın, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon’un, Bodrum
TÜRSAB BYK Başkanı Yüksel Aslan’ın
ve Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik “Geleceğimiz
Turizm” paneli ile devam etti. TOBB
E-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı
Merter Özdemir moderatörlüğünde
gerçekleşen panelde Akbank Genel
Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Turizmci Dr. Cem Kınay ve Paramount
Otel’in İşletmecisi Geylan Dursunoğlu turizmin gelecek trendleri ile kendi yolculukları hakkında ilham veren
paylaşımlarda bulundu.
BODTO Başkanından Turizmde İnovasyon Vurgusu:
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Akbank Turizm Buluşmaları’nın ilki 17 Nisan’da “Turizmde Dijital Dönüşüm” temasıyla, Bodrum Titanic Otel’de başladı. Yönetim Kurulu Başkanımız Mahmut Serdar Kocadon’un da konuşma yaptığı toplantıda turizmde
gelecek vaadeden konular gündeme alındı.
BODTO Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon konuşmasında gelişen ve
değişen bilgi toplumunda turizmi geliştirmenin yollarını Bodrum’da konuşmaktan dolayı mutuluk duyduklarının altını çizerek şunları kaydetti:
“İlçemiz 2018 yılında, yaklaşık 932
tesiste 781.277’i hava yolu olmak üzere toplam 1.117.343 yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır. Geçmiş yıllara göre
2018 yılını yaklaşık %43’lük bir artışla tamamladık. Geceleme ve turizm
gelirlerimizi de gelen turist sayısının
artmasına bağlı olarak daha yukarıları çıkartmalıyız.”. “İlemiz tek başına
Muğla’nın %40’lık büyüklüğüne sahip. Bu payın artması, katma değeri
ve verimliliği artırıcı faaliyetlere yönelmemiz, turizmin sürdürülebilirlik
ilkesinin en temel faaliyetidir.Artık
turizmde turistin seyahatini kolaylaştıran ve sorunsuz hale getiren dijital
dönüşüm çağı başlıyor. Turistin seyahatini kolaylaştıran ve sorunsuz hale
getiren bir evreye geçiyoruz. Bunu ilk
olarak havacılık sektöründe gördük.
Online check-in ile zaman kazandık.”

Diyen BODTO Başkanı turizmin dijital dönüşüme en çok ihtiyaç duyan
sektörler arasında olduğuna dikakt çekerek şöyle konuştu: “Yerli üretim ve
iş gücünü kullanıp katma değeri yükseltmenin yolu teknolojiyi kullanmaktan geçiyor. Elimizdekini dijitalleştirip
katma değeri artırmalıyız. Otelin iklimlendirilmesinden misafir analizlerine, otel dekorasyonundan, işletim
sistemine kadar yeniliklere kapı açacak bir döneme girmiş bulunuyoruz.
Turistin istek ve bilgileri toplanıp analiz edilerek misafire her şey hazır hale
getirilecek böyle “akıllı şehirlerin ve
akıllı otellerin, kısacası akıllı seyahatin
başladığı bir döneme geçmeliyiz.”.
Toplantı katılımcıların söz aldığı soru-cevap bölümü ile sonlanırken
Akbank turizm Buluşmalarının Bodrum’un ardından 2019 sezonunda Antalya, Marmaris ve Manavgat’ta devam
edeceği öğrenildi.

BOTAV GENEL KURULU
YAPILDI
Genel Kurul’a katılan Fenerbahçe eski
başkanlarından Ali Şen ve gazeteci
Can Pulak, BOTAV onur üyesi oldu.
Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli, spor
adamı Fatih Terim ve gazeteci Nebil
Özgentürk’ün de BOTAV onur üyesi
olacak isimler arasında bulunduğu öğrenildi.
BOTAV Genel Kurulu olağan
gündemiyle divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
BOTAV Genel Sekreteri Cemil Bayraktar 2018 yılı faaliyet raporunu sundu ve katıldıkları fuarları tanıttı.
Bodrum Belediyesi ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras ise
geçmiş dönem belediye başkanı ve
BOTAV başkanı Mehmet Kocadon’a
teşekkür ederek başladığı konuşmasında Bodrum’un tanıtımının çok
önemli ve çok ciddi bir iş olduğunu
vurgulayarak, bu konuda kültürel
birikimi ve özgün değerleri dikkate
alacaklarının altını çizerek, “Bunu,
BOTAV gibi Türkiye’de emsali olma-

Bodrum Tanıtma Vakfı 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan Salı
günü, Kefaluka Resort Hotel toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Bodrum
Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Aras ev sahipliği yaparken, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Bodrum Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Bodrum Denizciler Derneği
Başkanı Erol Erdoğan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı
Orhan Dinç ve BOTAV üyeleri toplantıda hazır bulundu.
yan bir vakfın yapması bizim için çok
önemli. Bodrum’un da Türkiye’de ve
dünyada bir emsali yok. İşte bu nedenle Bodrum’da, BOTAV gibi inisiyatifler
oluşuyor. Ben de BOTAV’ın başkanı
olmaktan onur duyuyorum” dedi.
Başkan Aras’ın konuşmasının ardından, BOTAVın 2018 yılı bütçesi ve
Denetleme Kurulu raporları okunarak
oylamaya sunuldu. 2019
yılı tahmini bütçesinin
okunarak üyelerin görüş
ve değerlendirilmesine
sunulmasının ardından
BOTAV’a yeni üye olan
isimler ve üyelikten ayrılacak olanların Genel
Kurula sunumu yapıldı.
Daha sonra BOTAV Yönetim Kurulu’na gider
kalemlerinde fasılalar
arası aktarma yetkisi verildi. Genel kurul,

mesaj, dilek ve temennilerin ardından
sona erdi.
Bodrum Ticaret Odası’nın da Yönetim
Kurulunda bulunduğu Bodrum Tanıtma Vakfı, Bodrum’un turizm potansiyelini geliştirmek, kültürel ve tarihi
değerlerini yurt içi ve yurt dışında tanıtmak amacıyla faaliyet göstermekte.
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Hisarcıklıoğlu,
‘Türkiye’nin En itibarlı İş
Dünyası Sivil Toplum
Kuruluşu Lideri’ seçildi
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İstatistik Bölümü’nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaların 15 Aralık 2018 ile 30 Ocak
2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen, 12 bin kişiye 60 farklı sorunun yöneltildiği ve yaklaşık 120 bin dakikalık
telefon görüşmesinin yapıldığı TİE
2018 Araştırmasında Türkiye ekonomisinin lokomotifi 30 farklı sektöründe faaliyet gösteren marka ve kurumların itibarları ölçümlendi.
Türkiye örneklemi kabul edilen 26
bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli
Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada; holdingler, enerji, beyaz eşya, GSM, inşaat, otomobil, hazır giyim, gıda, ilaç,
ulaşım, bankacılık, elektronik eşya,
turizm, sigorta, eğitim, makine, mobilya, perakende, alkolsüz içecek ve
akaryakıt sektörü dahil olmak üzere
ana sektörlerin mercek altına alındığı
araştırmada kurum ve markaların kamuoyunda bıraktığı algı ve izler tespit
edildi.
Törene katılamayan TOBB Başkanı
Hisarcıklıoğlu mesajında, bu ödüle
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Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’na göre Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin
En itibarlı İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşu Lideri seçildi.
layık görülmekten dolayı onur duyduğunu belirtirken, bu ödülü sadece
şahsına değil, 81 il ve 160 ilçedeki 365
Oda ve Borsa adına aldığını vurguladı.
Hisarcıklıoğlu mesajında, “Bugün sadece kurumlar veya şirketler için değil,

herkesin en değerli varlığı, sahip olduğu itibarıdır. Zira itibar, beraberinde
güven getirir. Güven, bütün insani
ilişkileri etkileyen belki de tek ortak
paydadır. Güveni kazanması hayli zor,
kaybetmesi ise bir o kadar kolaydır”
ifadesini kullandı.

BODTO Yönetim Kurulu Başkan Yar-

ğin yeri başka. Önemli paydaşlarımız

Ceylan Satı ile Meclis Üyesi Atilla
Serttaş’ta görüşmeye katıldı.
BODTO Başkanı Kocadon, Denizciler
Derneği’nin yeni yönetimine ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek şöyle
dedi: “Denizcilik bizim en önemli kültürümüz. Hem ticari anlamda hem de
sosyal anlamda Bodrum’da denizcili-

lunmaya, koylarımızın ve geleneksel
yat yapımımızın korunması adına işbirliğine her zaman hazırız.”.
Görüşmede Bodrum Guletinin coğrafi işareti alınması konusu da gündeme
alınarak BODTO Yönetimi tarafından
yapılan başvuru sürecinden bahsedildi.

BODRUM DENİZCİLER dımcısı İbrahim Akkaya, YK Üyeleri arasında yer alan Bodrum Denizciler
DERNEĞİ’NDEN ZİYARET Deniz Eyinç, Mustafa Güneri ve Arif Derneğimiz ile görüş alışverişinde buBodrum Denizciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Erdoğan
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Bodrum Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Kocadon’u ziyaret etti.

UĞUR TERZİOĞLU’NDAN
ZİYARET
Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı
Uğur Terzioğlu ve Bodrum Ticaret
Odası Eski Meclis Üyesi Ufuk Gürül,
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Serdar Kocadon’a nezaket
ziyaretinde bulundu.
Bodrum’daki yabancı yatırımcı konusunun gündeme alındığı ziyarette gayrimenkul sektöründeki son gelişmeler
hakkında da fikir alış verişinde bulunuldu.
Dünyaca ünlü birçok markanın tercihinin Bodrum olduğuna dikkat çeken
BODTO Başkanı, gerek turizm gerekse gayrimenkül sektöründe kalite çıtasının düşürülmemesi gerektiğine işaret ederek Terzioğlu’na ziyaretlerinden
ötürü teşekkür etti.
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BODTO HEYETİ POLİS
HAFTASINI KUTLADI
BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan,
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Kocadon, Başkan Yardımcıları Mehmet Ayaz ile İbrahim Akkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ceylan Satı
ve Meclis Üyesi Toros Demirdöven,
her yıl 1-10 Nisan tarihleri arasında
kutlanan “Polis haftası” kapsamında
8 Nisan Pazartesi günü Bodrum İlçe
Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt
Yörükoğlu’nu makamında ziyaret
etti.
Bodrum Yarımadası’nın asayişle ilgili
genel konularının gündeme alındığı
ziyarette BODTO Başkanı Mahmut
Kocadon “Yarımadamızın emniyetini
sağlayan ve büyük bir özveriyle çalışan
emniyet mensuplarımızın 174. kuru-

luş yıl dönümünü tebrik ediyor; şehit
olan polislerimize rahmet, görevleri

başındaki tüm emniyet mensuplarına
da sağlık ve başarılar diliyorum. ”dedi.

GELECEĞE TOHUM AT deki dernek heyeti, Yönetim Kurulu la tanınan, Orhan Aztekin idi.
PROJESİ Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u Organik tarım ile ilgili detaylı bilgiler

KÜSİ TOPLANTISINA
KATILDIK
Kamu-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Muğla Buluşması 12 Nisan 2019 Cuma
günü saat Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya’nın da katıldığı toplantıda Ar-Ge Ve
Teknoloji Politikaları Daire Başkanlığı’ndan Orhun Melik Buran ve Mithat
Kaya KÜSİ hakkında bilgiler aktardı.
Bilim Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Da-

ire Başkanlığından Aynur Emre ise
Dijitalleşen Sanayide Mesleklerin Geleceği konulu bir sunum yaparken top-

lantıda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün faaliyetleri de paylaşıldı.

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Bodrum tarafından Ata
Tohumunu toplayıp, çoğaltma, çiftçiye ve çiftçilik yapmak isteyen herkese Ata Tohumunun değerini kavratmak, ekolojik tarım konusunda
eğitimler vererek bilgilendirmek ve
alım garantili bir iş sahibi olmalarını sağlamak için başlatılan projenin
ilk etabı doğrultusunda, Bodrum
Ticaret Odası Konfernas Salonunda
bir seminer düzenlendi. JCI Derneği
Başkanı Aslı Mercan ve beraberin-

makamında ziyaret ederek Geleceğe
Tohum At Projesine verdiği desteklerden ötürü kendisine bir plaket
takdim etti. BODTO Başkanı, derneği sosyal sorumluluk projeleri için
tebrik ederken, başarılarının devamını diledi.
Genç Liderler ve Girişimciler Derneği
(JCI )Bodrum Şubesi, Creartive şirketinin ana sponsorluğunda “Geleceğe
Tohum At” projesi kapsamında Odamızda gerçekleştirilen eğitimin konuşmacısı Karaoklar Çiftliği’nin Müdürü,
organik tarım alanındaki çalışmalarıy-

aktaran Aztekin, “Organik tarım aslına bakarsanız atalarımızın geleneksel
yöntemlerle yaptığı tarımdır, yani onların doğal olarak uyguladıkları şeylerdir. Bugünkü organik tarım ise bunun
sertifikalandırılmış hali. Yani belli, izlenebilir, kayıt altına alınmış, sertifika
kuruluşlarınca denetlenen ve sertifika
verilen bir tarım. Organik tarım usulüne uygun yapıldığı sürece karlı da ir
iş, bizim üreticiye karlılığı göstermemiz gerekiyor ki organik üretim daha
cazip hale gelsin.” diye konuştu.

JCI DERNEĞİ PROJELERİNİ
SUNDU
Genç Liderler ve Girişimciler (JCI)
Derneği Bodrum Şubesi Başkanı
Aslı Mercan, Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Kansu ile birlikte Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon’u makamında ziyaret etti.
Derneğin yeni dönem projelerini Başkan Kocadon ile paylaşan JCI Bodrum
yöneticileri “Projelerimizi hazırlarken
Bodrum’daki ilgili kurum ve kuruluşların da fikirlerini alarak projelerimizi
geliştiriyoruz.” derken, BODTO Başkanı Yarımadaya fayda sağlayacak çalışmalara her zaman sıcak baktıklarını
belirterek JCI ekibine başarılar diledi.
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FİBABANKA
YÖNETİCİLERİ ODAMIZDAYDI
Fibabanka Akdeniz Bölge Müdürü
Rüçhan İnan ve Bodrum Şube Müdürü Metin Bul Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u ziyaret etti. BODTO Meclis
Üyesi Toros Demirdöven’in de yer aldığı görüşmede ilçemizdeki finansal
konular görüşüldü.
BODTO Başkanı Kocadon Fibabanka
yöneticilerine ziyaretleri için teşekkür ederken, Bodrum’un ekonomik
ve ticari yapısı hakkında da bilgi aktardı. Bankaların BODTO üyelerine
sağladıkları kolaylıkları önemsediklerini belirten Kocadon, “Üyelerimize
sağlanan destek kredileri hakkında
çeşitli bankalarımızla uzun zamandır
görüşmekteyiz, bu anlamda anlaşma
sağladığımız bankalarımız da oldu.
Önemli olan sağlanan kredilerin faiz
oranlarının da üyelerimizi zorlamayacak oranda olması, bunun için görüşmelere devam ediyoruz.”.

“SATIOĞLU İŞ MERKEZİ” AÇILDI
BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Arif
Ceylan Satı’nın da sahiplerinden biri
olduğu Satıoğlu İş Merkezi Bodrum
Kaymakamı Bekir Yılmaz, BODTO
Meclis Başkanı İlhan Ersan, BODTO
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya,

KADIN YELKENCİLER
PROJELERİNİ ANLATTI
Türkiye’nin kadınlardan oluşan ilk
ve tek uzun seyir ekibi olan “Tutkumm” 11 Nisan Perşembe günü
BODTO Başkanı Mahmut Serdar
Kocadon’u ziyaret etti.
Ekipte yer alan Neşe Hasipek, Ceyda
Güleçyüz ve Şule Kükrer kendilerine
gösterilen ilgiden cesaret ve güç aldıklarını vurgulayarak, 2019 seyir planları
hakkında Başkan Kocadon’a bilgi verdi
ve şunları kaydetti: “Barışa Yolculuk “
projesiyle 2017 yılında Adriyatik’te 70
günde, 55 farklı noktaya uğrayarak, 2
bin 100 deniz mili yol aldıklarını, 2018
yılında ise Akdeniz – Kıbrıs seyrinde
44 günde, 24 farklı noktaya uğrayarak,
bin 400 deniz mili yaptıklarını bildirdiler.
19 Mayıs 2019 tarihinde de Samsun da
bulunacaklarını açıklayan Tutkumm
ekibi, “Amacımız; Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. Yılında ‘Sözde değil Özde İzindeyiz ‘ sloganıyla kadın ekibimizle birlikte olmak.
Bodrum Marina’dan 23 Nisan 2019 da
çıkıp, tüm Ege denizi, Marmara
denizi ve Karadeniz kıyılarımızı geçerek, 19 Mayıs 2019 tarihinde, Samsun’a
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Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, BODER Başkanı
Halil Özyurt, Bodrum Belediyesi
Meclis Üyeleri Uğur İlhami Özden
ve İlknur Ülküm Seferoğlu ile birlikte çok sayıda iş insanı, turizmci ve
davetlilerin katılımı ile açıldı.

26 Nisan Cuma günü gerçekleşen açılışta BODTO Başkanı Mahmut Kocadon, “Yarımadamıza kazandırılan
bu yeni iş merkezinin ilçemize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum.” diyerek
Yönetim Kurulu Üyesi Arif Ceylan Satı’yı girişimlerinden ötürü tebrik etti.
Satıoğlu İş Merkezi 2 bin 500 metrekare bir alan içindeki 5 Blokta, her biri 60
metrekarelik, 14 bağımsız iş yerinden
oluşuyor.

TYBA YAT SHOW’A
KATILDIK

ulaşacağız, devam ederek Hopa’ya kadar giderek dönüşe geçeceğiz 1 Temmuz 2019 da Bodrum’a geri döneceğiz.” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon Tutkumm Kadın Yelkenci Ekibine başarılar dileyerek, kadınların böyle cesaret gerektiren konularda
ön planda olmalarının kendilerini sevindirdiğini bildirdi. “Kadınlar toplu-

mumuzun en önemli, en güçlü yapı
taşı. Öyle ki kadınlar toplumsal baskıdan uzak özgür ve özgüvenli olduğunda ortaya böyle güzel projeler çıkıyor. Kadınların içlerindeki potansiyeli
ortaya çıkarmalarına izin vermeliyiz.”
diyen Kocadon, Tutkumm ekibinin
gerçekleştireceği 2019 seyir planını da
yakında takip edeceklerini bildirdi.

Tutkumm 2019 yılı seyir planı

•Bodrum-Samsun 19 Mayıs 2019
Samsun 100.yıl Seyri-Karadeniz / 23
Nisan-1 Temmuz
•Yunan Adaları Kadınlar Barış Seyri/
Eylül
•Üniversitede burslu okuyan kız öğrencilerle üçer gün teknede yaşam ve
yelken deneyimi (Temmuz, Ağustos,
Eylül )

Bodrum’da 2. kez düzenlenen
“TYBA Yacht Charter Show” 9 Mayıs
Perşembe günü görkemli bir açılışla
başladı. 60’a yakın lüks teknenin yer
aldığı organizasyonun açılışına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon da katıldı. Bodrum için bu tip organizasyonların
önemine dikkat çeken BODTO Başkanı, sergilenen tekneleri de gezerek
başarılı bir etkinlik süreci diledi.
Tüm Yat İşletmeleri, Brokerları, Acenteleri ve Yatırımcıları Derneği (TYBA)
ve Yalıkavak Marina iş birliğinde Yalıkavak Marina’da “2. TYBA Yacht
Charter Show” gerçekleştiriliyor. 12
Mayıs Pazar gününe kadar sürecek organizasyona yurt içi ve yurt dışından
yat işletmecileri, brokerler ve acente
yetkilileri katılıyor. Etkinlikte yaklaşık
60 lüks tekne, kiralanmak üzere ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
9 Mayıs akşamı Piazza meydanından
gerçekleşen açılışta bir konuşma ya-

pan TYBA Yönetim Kurulu Başkanı
Şeref Sevi, geçtiğimiz yıl ilkini düzenledikleri organizasyona bu yıl da katılımın çok iyi olduğunu ifade ederek
“Tüm dünya kiralama piyasasında yeri
olacak, mutlaka gidilmesi gereken bir
şov haline el birliğiyle geleceğiz. Bizi
güçlü hissettiren ülkemiz, çevremiz,
doğamız ve müthiş girişimcilerimizin
ürettiği filomuzdur. Sahip olduğumuz
çok büyük avantajlar var. Mavi yolcu-

luk rakibi olmayan bir sektör. İnsanlar
hem denizde konaklıyor, hem de arkeolojik alanları gezme fırsatı buluyor.
İnsanları beton odalardan çıkarıp, ahşap kaliteli odalarda misafir ediyoruz”
dedi.
Yapılan açılış konuşmaları sonrası,
gemici düğümü çözülerek “2. TYBA
Yacht Charter Show”un açılışı yapıldı.
Katılımcılar daha sonra yatları yakından inceledi.
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KGK’DAN REKTÖR
ÇİÇEK’E ZİYARET
MUTSO koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB KGK
İl İcra Komitesi, 9 Nisan Perşembe
günü, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek’i ziyaret etti ve ardından
aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) koordinatörlüğünde faaliyet
gösteren Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler
Kurulu (KGK) İl İcra Komitesi aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.
9 Mayıs Perşembe günü MUTSO ev
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı
öncesinde heyet, Muğla Sıtkı Koçman
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Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof.
Dr. Hüseyin Çiçek’ bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyarette, KGK İl İcra Komitesinin
kuruluş amacı ve kapsamı hakkında
bilgi veren Başkan Mehtap Şeniz Çahan şunları kaydetti: “TOBB Kadın
Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi,
TOBB bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, Muğla genelinde kadın girişimciliğinin özendirilmesi ve teşviki konusunda çalışmalar yapan bir yapıdır.
Kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde daha aktif rol alabilmeleri adına iş fikri olanları desteklemek
ve özel sektöre yönlendirerek girişimciliği teşvik etmek temel hedefimizdir.

İki yıllık görev süremiz boyunca çalışmalarımızı ve projelerimizi bu doğrultuda gerçekleştireceğiz.”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti
dile getiren Rektör Çiçek, üniversite
ile iş dünyasının işbirliğini son derece
önemsediğini, bu kapsamda yapılabilecek her türlü çalışmaya açık olduklarını ifade etti.
Ziyaretin ardından İcra Komitesi,
Mehtap Şeniz Çahan başkanlığında
olağan toplantısını MUTSO Hizmet
Binasında gerçekleştirdi. Toplantıda,
yapılması planlanan proje ve çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

EKONOMİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDIK
Muğla Valisi Esengül Civelek Başkanlığında ilin ekonomik durumu ve
potansiyeli ile ilde devam eden kamu
ve özel sektör yatırımlarının, üretim
ve istihdam konularının değerlendirildiği “Ekonomi Değerlendirme”
toplantısı yapıldı.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen
toplantıya Vali Esengül Civelek’in yanı
sıra; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek,
Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, 13 ilçe
kaymakamı, BODTO Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya,
ilin ekonomik aktörleri, esnaflar, iş insanları, meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali
Civelek, ülkemizin istikrarlı bir şekilde büyümesi, gelişmesi, kalkınması ve
2023 yılı hedeflerine ulaşması sürecinde katkı sağlayan, üretimde bulunan,
yatırım yapan, istihdam yaratan ve
ihracat gerçekleştiren iş dünyasının
temsilcilerini ve yatırımcılarını son
zamanlarda uygulamaya yansıtılan
teşvik, hibe, destek programları ile
birlikte milli istihdam seferberliği konularında bilgilendirmek amacıyla bir
araya geldiklerini ifade etti.
Vali Civelek, İş dünyasının ve yatırımcıların uygulamaya yansıtılan teşvik
politikalarından, destek ve hibe programlarından faydalanmaları gerektiği-

ne işaret ederek, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Burası Türkiye
Burada İş Var” Milli İstihdam Seferberliğine katılım sağlamalarının güçlü
ülke geleceği açısından, ilimizin sosyo-ekonomik, kültürel gelişimi açısından önem arz ettiğini belirtti.
Toplantıda tüm sektörlerde faaliyet
gösteren, katkı sağlayan yatırımcılar,
iş insanları için yatırımların devam etmesi, üretimin artırılması, istihdamın
yaratılmasına yönelik uygulamaya
yansıtılan teşvik, destek ve hibe politikaları hakkında ilgili kamu kurum
kuruluş birim amirleri detaylı bilgilendirme sunumda bulundular.
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Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Muğla 2019/2020
Tarımsal Yayım’ projesi kapsamında,
“Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve
Kaliteli Yolculuğu” isimli projenin
açılış toplantısı 17 Nisan Çarşamba
günü Muğla’da gerçekleşti. Bodrum
Ticaret Odası Meclis Üyesi Ahmet
Zeki Özkeskin’in de katıldığı toplantıda Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammet Sevinç, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Üyesi Kamil Gül, zeytinyağı üreticileri, çiftçiler ve basın mensupları yer
aldı.

ZEYTİNYAĞINDA KALİTE ARTIŞI İÇİN
TOPLANTI YAPILDI
Açılış toplantısında konuşma yapan
Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, “2019 yılı
içerisinde kurum olarak bir proje seferberliği başlattık. İlimizin çok değerli üretim potansiyeline sahip ürünleri
ile ilgili bir proje havuzu oluşturduk.
Bu konuda sıkıntı ve sorunları ele alıp
çözüm ortaya koymak için önemli bir
çalışma başlattık. Bugünkü proje de
bu çalışma kapsamında ortaya çıktı”

dedi. Sevinç zeytinin özelliklerinden
bahsettiği konuşmasının devamında,
“Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve
Kaliteli Yolculuğu projemizi il geneline yaymak istiyoruz. Muğla’da üretilen
zeytinyağının tamamının kaliteli olmasını istiyoruz. Bu projeden çok iyi
sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. 2 yıl sürecek çalışmalarımıza eğitim ile başlayacağız” şeklinde konuştu.
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TARLADAN TATLAR
TANITILDI
Muğla bölgesinde bulunan yerel gıda
üreticilerini otellerle ve diğer turizm
işletmeleriyle ilişkilendirerek, turizmin faydalarını kırsal topluluklara
yaymaya yönelik başlatılan “Tarladan Tatlar” adlı projenin tanıtımı,
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda
yapıldı. Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyesi Zeyyat Aybey toplantıyı
yakından takip ederek Bodrum’daki yerel üretim kapasitesi ve ürün
çeşitleri hakkında toplantıda görüş
aktardı.
Muğla yöresindeki çiftçilerin ve küçük
ölçekli üreticilerin geçim kaynaklarını
iyileştirmek, otel, restoran ve hediyelik
eşya satan işyerlerine geleneksel ürünlerin ve lezzetlerin yerel tedarikini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan “Tarladan Tatlar” isimli projenin tanıtımı
yapıldı.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Meclis salonunda 4 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Vali Yardımcısı Mehmet
Fikret Çavuş, Muğla Büyükşehir
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire
Başkanı Buket Kallem, Büyükşehir
Belediyesi Kültür, Turizm, Spor Daire
Başkanı Özgür Akdağ, Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ünder,
MUTSO Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Ercan, Meclis Başkanı H. Koray Özcan, yönetim kurulu ve meclis
üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Hurşit
Öztürk, Türkiye Köy-Koop Birliği Başkanı Eray Çiçek, BODTO Meclis Üyesi
Zeyyat Aybey, TUI Care Foundation
Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda
Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank
Oostdam, Travel Foundation (Seyahat
Vakfı) ve FETAV (Fethiye Turizm Tanıtma Vakfı) temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantının açış konuşmasını yapan
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mustafa Ercan, Oda yönetimi olarak
yerel dinamiklerin öne çıkarılmasını
önemsediklerini ifade ederek, şöyle
konuştu:
“Muğla turizmin yanında öncelikli bir
tarım bölgesidir. Tarladan Tatlar Projesinin de hayata geçirilebilmesi için
yeterli hammadde yöremizde fazlasıy-
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la mevcut. Burada önemli olan yerel
üreticilerin desteklenmesi ve bu yerel
ürünlerin tercih edilmesi için gerekli
tanıtım ve teşvikin sağlanmasıdır. Bu
projeyle, ilimizdeki çiftçiler ve üreticiler daha güvenli ve sürdürülebilir
geçim kaynaklarına sahip olabilme
imkanının yakalayabilecekler ve turizmimizin 12 aya yayılması noktasında
önemli bir yol almış olacaktır.”
Başkan Ercan ayrıca, Oda olarak 2016
yılındaki markalaşma çalışmaları kapsamında il ve ilçelerde geleneksel olarak var olan 10 adet ürün için coğrafi
işaret başvurusunda bulunduklarını
da belirterek, 2018 yılının Nisan ayında da, Muğla Köftesi ile Muğla Saraylısının coğrafi işaretini aldıklarını
sözlerine ekledi. TUI Care Foundation
Yönetim Kurulu Üyesi ve Hollanda
Tur Operatörleri Birliği Başkanı Frank
Oostdam da konuşmasında, Tarladan
Tatlar projesine çok önem verdiklerini
vurguladı.
Frank Oostdam, “TUI olarak 25 ülkede 30 proje yürütüyoruz. Bu proje
kuruluşumuzun hem vizyon hem de
misyon olarak yüzde yüz benimsediği
bir projedir. Biz turizmin aynı zamanda tatil yörelerinde, destinasyonlarda
farklı projelerin başlatılmasında, yürütülmesinde ve tanıtılmasında çok ta
etkili bir sektör olduğuna inanıyoruz.
Bu projelerde, yerel olarak projeleri
yürüttüğümüz ortaklarımızla, tatile
getirdiğimiz ya da götürdüğümüz tatilcilerin yerel ürünlerle buluşturulmasını amaçlıyoruz. Bu noktada turizm kesinlikle bir itici güç olacaktır.
Bu tür projeler, tatile gelen misafirlerin yerel halkla buluşmasında önemli
rol oynayacaktır. Bölge turizminde ve
bölge halkında çok olumlu etki yapacaktır. Günümüz turizminde, deniz,
kum, güneşi kullanmanın yanında,
yerel kültürü halkı tanımak anlamında da önemli bir anlayış farklılaşması
vardır” dedi.
Türkiye Köy-Koop Birliği Başkanı
Eray Çiçek te yaptığı konuşmada, kooperatiflerin uzun yıllardır üretmiş
oldukları ürünlerin pazara sunulması
konusunda sıkıntılar çektiğine dikkat
çekti. Başkan Çiçek, “Türk tarımı ve
dünya tarımında özellikle birincil üretim dediğimiz üretimlerin ciddi anlamda para kazanmadığını, bunların
devlet destekleriyle üretildiğini ama
esas para kazanımının işlenmiş ürün-

ler üzerinden katma değer oluşturarak
yapıldığını bilmekteyiz. Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerimiz üreticilerin
yani ortaklarının ürettiği ürünleri işleyerek, işledikten sonra da katma değer
katarak tüketiciye veya diğer hizmet
sağlayıcılara iletmesi gereklidir. Bunun da en kolay organizasyonun kooperatifler olduğunu bilmekteyiz” dedi.
Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş
ise konuşmasında, Türkiye’de tarımsal ürünlerde fiyat artışlarının pazara
yansıdığına vurgu yaptı. Vali Yardımcısı Çavuş, “Bunun en önemli sebebi
de aracı kurumlar. Bu pazardan hem
köylünün üretiminden para kazanabilmesi, hem de halkın sağlıklı ve ucuz
besin yiyebilmesinin en önemli yolu
üretim kooperatifleri ve tüketim kooperatifleriyle örgütlenmek. Üretimi
kooperatifler aracılığıyla yapıp, yine
kooperatifler aracılığıyla güçlendirerek, tüketiciyi de kooperatifler aracılığıyla güçlendirip tarımsal üretimde
hem üretim artışına, hem de hem
üretimin sağlıklı olmasına fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bunun için de
devlet kurumları olarak kooperatiflerle işbirliğimizi arttırarak sürdürmek
istiyoruz ve gayret ediyoruz. Üretim
doğal yollarla yapılmalı. Bunun en
önemli yolu da, üreticinin gerçek kişi
olması. Yani üretimin köylü tarafından yapılabilmesi gerekli. Biz üretimi
köylünün yapmasını, tarımın bizzat
köylüler tarafından yapılabilmesi için
çaba sarf etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

VALİ YARDIMCISINDAN
KÜLTÜREL VURGU
Konuşmasında Türk turizmine de
değinen Vali Yardımcısı Çavuş, Türkiye’de turizm faaliyetinin sadece ekonomik bir faaliyet alanına indirgendiği
eleştirisinde bulundu. Vali Yardımcısı
Çavuş, “Konunun kültürel boyutunu
çok ihmal ediyoruz. Turizmin gelişmeye başladığı 80’li yıllarda turistler
şehrin içindeydiler, birlikteydik. Onlar bizi, biz onları tanıdık. Kültürel bir
etkileşimimiz vardı ama zaman içinde
bu kültürel etkileşim azalmaya başladı. Turistler en ucuz yoldan tatil yapmanın yolunu ararken, biz de onları 5
yıldızlı otellere mahkum etmeye başladık. Turizmin kültürel boyutu, insanların birbirini tanıması, yabancılaşma-

TARLALARDAN TATLAR
PROJESİ
nın önlenmesi açısından da önemli bir
unsur” ifadelerini kullandı.
Açış konuşmalarının ardından, Travel
Foundation Destinasyon Programları Müdürü Terry Brown, TUI Care
Foundation Stratejik Programlar Başkanı Jost Neumann ve Proje Koordinatörü Şemsi Toprak tarafından projeye ilişkin birer sunum da yapıldı.

MUTSO ve Köy Kooperatifleri Birliğinin destekleriyle, Travel Foundation
ve FETAV tarafından uygulanmakta
olan bir TUI Care Foundation projesi
olan Tarladan Tatlar Projesi, en az 3 yıl
sürecek. Proje kapsamında yerel kooperatifler ve küçük ölçekli üreticiler ile
birlikte çalışılarak üretilen bal, zeytin,
reçel, kurutulmuş meyve-sebze gibi

ürünlerin otel mutfaklarına, restoranlara ve hediyelik eşya dükkanlarına
tedarik edilmesini kolaylaştırmak, turizm endüstrisine yönelik satışlarını
arttırmak amaçlanmakta.
Projenin hedefinin ise, Muğla bölgesinde en az 50 otel ve turizm işletmesinin yeni yerel ürünleri satın almasının
sağlanarak bu ürünlerin satışından
200 bin Euro’dan fazla gelir elde edilmesi olduğu bildirildi.
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“HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN GÖRÜLMEMİŞ FOTOĞRAFLARI”
SERGİSİNİ AÇTIK
Bodrum Ticaret Odası’nın ve Bodrum Belediyesinin ortak girişimiyle
kurulan Bodrum Deniz Müzesi’nin
bir kültürel sorumluluk projesi olarak hayata geçen “Halikarnas Balıkçısı’nın Görülmemiş Fotoğrafları”
sergisi 11 Nisan Perşembe günü Bodrum Ticaret Odası Sergi Salonu’nda
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon tarafından açıldı.
Sergiye katılan isimler arasında BODTO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz
Eyinç, Meclis Üyesi Mustafa Akpınar, Deniz Müzesi Müdürü Selen
Cambazoğlu, Sanatçı İlhan Şeşen,
Halikarnas Forumu Üyeleri, basın
mensupları ve sanatseverler yer aldı.
Serginin açılış konuşmasını yapan
BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Halikarnas Balıkçısı’na olan
sevgilerini ve saygılarını böyle projelerle göstermeye çalıştıklarının altını
çizerek şöyle konuştu: “2011 yılında
Bodrum Deniz müzesini kumuştuk
buradaki amacımız Bodrum deniz tarihini sizlere sunmaktı. Deniz müzesini yapmamızda emeği geçen dönemin
İl Genel Meclis Başkanı Zeki Köylü’ye
Dönemin Belediye Başkanı Mehmet
Kocadon’a, merhum Ali Kemal Deniz Aslanı’na çok teşekkür ederim,
deniz müzesini kurmada bizlere çok
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ciddi katkılar vermişlerdir. Biliyorsunuz Türkiye’deki tek Deniz kabukları
koleksiyonu da Deniz Müzemizdedir,
bize bu paha biçilmez sergiyi bağışlayan Halsan Güleşçi’ye de buradan
teşekkürlerimi sunuyorum.”. Cevat Şakir Kabaağaçlı ve arkadaşlarının Bodrum’a çok şey kattığına ve bunlardan
en önemlilerinden birinin de mavi
yolculuk olduğuna dikkat çeken BODTO Başkanı, mavi yolculuğun turizm
markası olarak bugünlere kadar geldiğine işaret ederek, “Türkiye’de deniz
turizmini ve denizciliği yapan en büyük filo sahibi Bodrum denizcileridir,

bundan da ayrı bir mutluluk duymaktayım. Bu sergimize geldiğiniz için
hepinize çok teşekkür ederim. Deniz
Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu’na
da emeği için ayrıca teşekkür ederim.”
dedi. Sergide ayrıca Halikarnas Balıkçısı tarafından 1965 yılında hazırlanan
Bodrum’un ilk rehber kitapçığı Başkan
Kocadon tarafından izleyicilere tanıtıldı. “Odamız kütüphanesinde bu yayınları derleme gayreti içerisindeyiz.”
diyen Kocadon, arşivlerini giderek genişlettiklerini belirtti.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ise proje sergilerinin
Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret
Odası’nın katkılarıyla hayat bulduğu
söyleyerek, “Bu sergi için Halikarnas
Balıkçısı’nın kızı İsmet Kabaağaçlı Noonan ve kızı Kuki (Joanne Aliye Noonan) İzmir’de Balıkçı’nın Merhaba
apartmanında aile arşivlerini bizlere
açtılar, bu fotoğrafların şuan sadece
28 tanesi bu sergide, elimizdeki diğer
fotoğrafları da yine başka bir sergi ile
sizlerle buluşturmayı planlıyoruz.”
şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Halikarnas Forumu’ndan Hayri Rüştü
Tezcan, Ayşe Temizel, Sönmez Taner,
Hatice Yücel gibi isimler Balıkçı’nın
hayatından çeşitli kesitleri sergi katılımcıları ile paylaştı.
Sergi’de Balıkçı’nın kendi sesinden videoları da sanatseverlerle paylaşılarak
herkese nostaljik anlar yaşatılmış oldu.
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SIRLAR ZAMAN İÇİNDE,
KRİSTAL SABIR İÇİNDE
SERAMİK SERGİSİ
(22 NİSAN-10 MAYIS)
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Soner Genç 22 Nisan Pazartesi günü
18.00’da BODTO Sergi Salonunda
eserlerini sanatseverler ile buluşturdu.
Soner Genç’in Kristal sır kullanarak
hazırladığı seramik tabak ve objeler
ziyaretçiler tarafından büyük beğeni
topladı. MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi bölümünün büyük ilgi gösterdiği
sergide Prof. Soner Genç eserleri hakkında bilgi verirken kristal sır kullanımıyla oluşturduğu eserler sanatseverlerden tam not aldı.
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BODTO MESLEKİ
YETERLİLİK
BELGELENDİRMESİNE
DEVAM EDİYOR

Konu ile ilgili yapılan düzenlemelerle;
inşaat, metal, asansör, enerji, makine, elektrik-elektronik, otomotiv gibi
sektörler olmak üzere 117 meslekte
mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu kapsama alındı. Belgesiz çalışanlar
için idari para cezaları uygulanmakta
olup, inşaat sektöründen sonra, Ticaret Bakanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde emlak danışmanları ve ikinci el
motorlu satış yapan işletmelerin yetki
belgesi alması, mesleki yeterlilik belgeli olması beklenmektedir.
Geçtiğimiz günlerde yapılan “İkinci
El Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım
Sorumluları Mesleki Yeterlilik Belge”
sınavında başarılı olan adaylara belgeleri 24 Mayıs Cuma günü Bodrum
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok
tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik
belgesi almaları zorunlu hale geldi. Bodrum Ticaret Odası, Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi ile yaptığı işbirliği protokolü ile pek çok başlıkta belgelendirme sınavlarını Bodrum’da yürütmektedir.

Mahmut Serdar Kocadon tarafından
verildi. Belge teslimi sırasında BODTO Başkanı Kocadon konu ile ilgili
şu değerlendirmelerde bulundu; “Ülkemizde mesleklerin standartlarının
belirlenmesinin ardından, artık o işi
standarda göre yapan yetkili kişilerin
belgelendirilmesi süreci hızla devam
ediyor. 2018 yılında Ticaret bakanlığımızın çıkardığı yönetmelikle artık
ikinci el motorlu kara taşıtları alım satım sorumluları ile emlak alım satım
sorumlularımızın “mesleki yeterlilik
belgeli” olma zorunluluğu getirilmiştir. Noterde yapacağınız işlemler, belediye ruhsat işlemleri kapsamında il
ticaret müdürlüğünden yetki belgesi
almak, bu yetki belgesine sahip olmak
için ise mesleki yeterlilik belgesinin

alınması ön şartımız.”.
Bugüne kadar yaklaşık 75 kişiyi bu
kapsamda belgelendirdiklerini belirten BODTO Başkanı, “Mesleki Yeterlilik Belgesi konusunda danışmak, başvuru ve sınav işlemleriniz için Odamız
ile iletişime geçmenizi bekliyoruz.
Belge almamış İkinci el motorlu satış,
emlak danışmanlarımızın yasal süre
başlamadan bu belgeyi alması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum.” dedi.
Meslek standartları ve yeterlilik belgeleri ile ilgili başvurular ve sorularınız
için Bodrum Ticaret Odası ile iletişime geçebilirsiniz; yetkisi olmayan kişi
ve kurumlardan aldığınız bilgilere itibar etmeyiniz.

BODRUM DENİZ MÜZESİ
İÇİN ORTAK ÇALIŞMALAR

Bodrum Deniz Müzesi projelerinin
gündeme alındığı görüşmede BODTO
Başkanı Kocadon Bodrum Deniz Müzesi’nin Bodrum Belediyesi ile birlikte
ortak girişimleri sonucu hayata geçtiğine dikkat çekerek, müzenin gelişimine yönelik yeni atılımların olacağına
işaret etti.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Deniz Ticaret
Odası Başkanı Orhan Dinç ve Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve
Aydoğan Acarer ile birlikte 21 Mayıs Salı günü, Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Aras’ta Deniz Müzesi’nin önemine dikkat çekerek yeni
projelere de destek vereceklerini açıkladı.
Bodrum Deniz Müzesi’ni geliştirecek projeler hakkındaki görüşmelere
22 Mayıs Çarşamba günü de devam
eden Belediye Başkanı Aras, BODTO

Başkanı Kocadon ve Müze Müdürü
Cambazoğlu 3 kurumun ortaklığında
oluşturulması planlanan projeler için
Bodrum’da demirli Ege Bölgesi’nin
(İzmir dışında) tek faal yangın söndürme gemisi Deniz Büyücüsü’nde
toplantılarına devam etti.
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BİR BODRUM TİCARET
ODASI PROJESİ:
“BODRUM DENİZ MÜZESİ”
Bodrum Ticaret Odası’nın (BODTO) proje liderliği ve Bodrum Belediyesi’nin önemli katkıları ile 2011
yılında hayata geçen Bodrum Deniz
Müzesi hakkında BODTO Yönetim
Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon açıklamalarda bulundu. Müze’nin genişlemesi hakkında da fikir
önerileri olan BODTO Başkanı yakın zamanda “Müze Gemi” Projesini
gerçekleştirmek üzere müze paydaşları ile görüştüklerini belirterek projenin kapsamından bahsetti.

Deniz Büyücüsü de Müze Kapsamına Alınıyor
Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret
Odası ve Deniz Ticaret Odası Bodrum
Şubesi proje ortaklığı ile 1937 yılından
kalma Deniz Büyücüsü isimli gemi
müze olarak hizmete açılacak.
Geminin Almanya’da Deniz Kuvvetleri adına TCG güven adında dalgıç
gemisi olarak yapıldığını ve tüm aksamının ve içinde bulunan objelerin
orijinalliklerini koruduğunu belirten
BODTO Başkanı, Bodrum limanında
demirli olan geminin korunarak müze
gemi olarak hizmete açılabileceğine
işaret etti. “Ulusal denizcilik tarihimizin yaşatılmasına da katkı vermiş olacağız.” diyen Kocadon, gerekli protokoller yapılıp izinler alındığı takdirde
Müze Gemi ve Yangın Söndürme çift
işleviyle geminin halka açılabileceğini duyurdu. Geminin Ege Bölgesi’nin
(İzmir dışında) tek faal yangın söndürme gemisi olduğunu söyleyen BODTO Başkanı, bu projenin Bodrum’a
çok yakışacağının altını çizdi.

En Özel Koleksiyonlar Bodrum
Deniz Müzesi’nde
Bodrum Deniz Müzesi’nde, Bölgenin
ekonomik, sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip olan değerlerinden ‘Bodrum tipi’ teknelerin orijinallerine sadık modellerinden oluşan
koleksiyon yer alıyor.
‘Cevat Şakir Kabaağaçlı Koleksiyonu’na ayrılan bölümde ise Halikarnas
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Balıkçısı’na ait el yazmaları, kitaplar
ve özel eşyalar bulunmakta. Müzenin
üst katında ayrılan özel bölümde ise,
Hasan Güleşçi’nin yaklaşık 40 yıllık
bir zaman diliminde dünyanın çeşitli
bölgelerinden toplanarak oluşturdu-

ğu ‘Hasan Güleşçi Deniz Kabukları
Koleksiyonu’nu, yaklaşık 6.000 adet
deniz kabuğuyla ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca müzede balıkçılık ve süngercilik tarihinden de
kesitler sunuluyor.
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BODTO’DAN EĞİTİME
KATKI
Odamızda 2018/2019 Eğitim Öğretim süresi boyunca staj gören Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi son sınıf öğrencisi Sercan Bayrak staj süresini tamamladı. BODTO
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon,
son staj günü olan 22 Mayıs Çarşamba günü Bayrak ile görüşerek staj sürecini değerlendirmesini istedi.
Bu sene üniversite sınavına girecek
olan BODTO stajyerine başarılar dilemeyi de ihmal etmeyen Başkan Kocadon, “Odamız her yıl onlarca gencimize staj imkanı sağlıyor, Sercan mezun
ettiğimiz 70. Stajyerimiz. Öğrenciler
Odamızda çalıştıkları zaman içinde
şirket kuruluşu nasıl yapılır ne tür
belgeler kullanılır bunları da öğreniyorlar, gelecekte girişimci olmak için

ilk bilgileri burada alıyorlar. Gençlerin
eğitimine en ufak bir katkı verebiliyor-

sak ne mutlu bizlere.” şeklinde konuştu.

MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Bodrum Ticaret Odası Mayıs Ayı
Olağan Meclis Toplantısı 30 Mayıs
Perşembe günü yapıldı. Meclis Üyelerinin davetlisi olarak toplantıya
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras katıldı.

TAV HAVALİMANLARI
YÖNETİCİSİNDEN
ZİYARET
TAV Havalimanları Kurumsal Satış
yetkili uzmanı Veysi Saraç Odamız
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon ile bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Kocadon’u makamında ziyaret eden Saraç, TAV
Havalimanları olarak Bodrum Ticaret Odası üyelerinin kendileri için
prestijli misafirler olduklarının altını çizerek TAV Passport kartta BODTO Üyelerine sağlanacak indirim
projelerinden bahsetti.
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“Bodrum Ticaret Odası üyelerinin
çeşitli indirimlerden yararlanmaları
adına çalışmalar yaptık, bu konuda da
Sayın BODTO Başkanımızın fikrini
almaya geldik.” diyen Saraç, TAV Pasaport kartı üyelere %20 indirim ile vererek ücretsiz otopark, vale, hızlı geçiş
ayrıcalığı, ücretsiz lounge konforu, indirimli transfer ve duty free’de özel indirimler gibi ayrıcalıklı hizmetler sağlayabileceklerini belirtti. Saraç, “TAV
Passport indiriminden faydalanmak

için BODTO üyelerinin üyeliklerini
kanıtlamaları yeterli.” diyerek Başkan
Kocadon’un görüşlerine sundu.
BODTO Başkanı ise TAV Havalimanlarının Bodrum için önemine dikkat
çekti ve Satış Yetkili Uzmanı Saraç’a
sunduğu proje için teşekkür etti ve
şöyle dedi: “Üyelerimizin ayrıcalık
elde etmesi adına Odamıza gelen indirim projeleri her zaman oluyor. TAV
Holdinge bu güzel önerileri için teşekkür ediyorum.”.

Başkan Aras sezon öncesi değerlendirmelerde bulunmadan önce BODTO
Meclisi’nin Bodrum’un tanıtımı ve
gelişimi için katkılarının büyük olduğundan bahsetti ve şunları kaydetti:
“Bodrum Belediyesi olarak yaz sezonu
öncesinde bakım/onarım çalışmalarımızı hızlandırdık. Ayrıca AB destekli
çeşitli projeler için de çalışmalarımız
devam ediyor. Denizcilik kapsamında
çalışmalar yapıyoruz. Tarihi kilisenin
restorasyonu için gerekli izinleri aldık, kalenin bir bölümü ziyarete açıldı,
Antik Tiyatromuzun önüne yaya yolu
açılması için projemizi Çevre Şehircilik Bakanlığı’na sunduk. Ayrıca kent
müzemiz ve etnografya müzemiz hazırlanmakta. Otogar inşaatı da yılsonuna kadar bitecek.”
Belediye Başkanının konuşmasının ardından BODTO Meclis Üyeleri fikirlerini belirtti. Tek tek söz alan Meclis
Üyeleri çeşitli konularda çözüm önerileri sundu. Şehrin özgün değerlerinin korunması gerektiğine işaret eden
Meclis Üyeleri özgün işletmelerin
sürdürülebilirliğinin desteklenmesi

gerektiğini belirttiler. 2 saati aşan toplantı sırasında Bodrum merkezi dışında Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak ve
diğer tüm mahallelerin de sorunları ile
çözüm önerileri görüşüldü.
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ise, BODTO Yönetim
Kurulu olarak bir rapor hazırladıklarını belirterek, TOBB, BODTO ve Bodrum Belediyesi olarak bir Bodrum ça-

lıştayı yapmayı önerdi. “Bugün Mayıs
Ayı Olağan Meclis Toplantımızı onurlandıran Belediye Başkanı Aras’a teşekkür ederiz.” diyen BODTO Başkanı, hazırladıkları raporu Başkan Aras’a
verdiklerini ve ortak çalışmalara her
zaman açık olduklarını vurguladı.
Toplantı daha sonra olağan gündemiyle devam etti.
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ÜYE İNDİRİMİ
ANLAŞMALARI DEVAM
EDİYOR
Odamız üye faydası sağlamak amaçlı
kuruluşlarla protokol imzalamakta
ve üye indirimi sağlamaktadır. Bu
çerçevede 22 Mayıs Çarşamba günü
eğitim ve sağlık alanlarında yeni anlaşmalar imzalandı.
Ortopedi ve travmatoloji alanında
Op. Dr. Levent Sürer Muayehanesi ile
imzalanan özel anlaşma ile Bodrum
Ticaret Odası nezdinde bütün üyelere, üyeliklerini belgeledikleri takdirde
toplam fatura üzerinden %30 indirim
uygulanacağı bildirildi.

BODRUM DENİZ MÜZESİ
RESİM YARIŞMASI

ÜYE İNDİRİMİ

Odamızın da sponsor olduğu, 7. ve
8. sınıflar arasında düzenlenen ve
konusu “Halikarnas Balıkçısı” olan
1. BODRUM DENİZ MÜZESİ ÇOCUK RESİM YARIŞMASI’nın ödül
töreni Bodrum Deniz Müzesi’nde
gerçekleşti.

Odamız üye faydası sağlamak amaçlı
kuruluşlarla protokol imzalamakta
ve üye indirimi sağlamaktadır. Bu
çerçevede 22 Mayıs Çarşamba günü
eğitim ve sağlık alanlarında yeni anlaşmalar imzalandı.

Törene Bodrum Belediyesi Başkanı
Sayın Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Sayın Turgay Kaya, İMEAK DTO
Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Orhan Dinç de katıldı. Barbaros Yachting, Bodrum Ticaret Odası,
DTO Bodrum ve Bodrum Spor Yelken Kulüp sponsorluklarında, ödüller
öğrencilere takdim edildi. 1. Başarı
Ödülü, Mavi Yolculuk ödülünü alarak
Eda Kallemoğlu, 2. Başarı Ödülü, Sualtı Fotoğraf Makinesi ödülünü alarak
Defne Tahsin, 3. Başarı Ödülü, Yelken
Kursu ödülünü alarak Leyla Bener
oldu. Ayrıca BODTO sponsorluğunda
mansiyon ödülleri ve tüm diğer katı-

Bodrum İngiliz Kültür Özel Eğitim
Hizmetleri Müdürü Sinem Şahan ile
gerçekleştirilen protokol doğrultusunda İngilizce eğitimi alacak üyelere
idarenin belirlediği fiyatlar üzerinden
%30 indirim uygulanacaktır. Ödemeler eğitim süresi boyunca taksitlendirilecektir. Son ödeme eğitim süresi
bitmeden tahsil edilecektir.

ÜYE İNDİRİMİ
Odamız üye faydası sağlamak amacıyla pek çok kurum ve kuruluşla
protokol imzalamakta ve üye indirimi imkânı sunmaktadır. Bu çerçevede 5 Temmuz 2019 Cuma günü sağlık alanında yeni bir anlaşma daha
imzalandı.
Genel Cerrahi, Endoskopi alanında
Prof. Dr. Ahmet Alponat ile imzalanan
özel anlaşma ile Bodrum Ticaret Odası nezdinde tüm üyelere, üyeliklerini
belgeledikleri taktirde toplam fatura
üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon, “Odamız ve
işbirliği kurumlarımızla üyelerimize
indirim çalışmalarımız sürmektedir.
BODTO Üye kimlik kartı ile tüm üye-
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lerimiz indirim uygulayan işletmelerden faydalanabilirler.” diyerek indirim

lımcılara kitaplar ve deniz kabuklarından oluşan ödülleri verildi. İsmet Kabaağaçlı Noonan 3 başarı ödülü ve 3
mansiyon ödülü alan öğrencilere, babasının kitaplarını imzalayarak hediye
etti. Her katılımcıya müze tarafından
sertifikaları verildi.
Açılış konuşmasını yapan Bodrum
Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras,
Halikarnas Balıkçısını ve onun Bodrum’unu anlattığı sözlerinde çok yönlü kişiliğinden, eserlerinden, Mavi
Yolculukları başlatmasından bahsetti.

Ardından konuşmasını yapan İMEAK
DTO Bodrum Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Dinç ise eski Bodrum
ve yeni Bodrum’la ilgili karşılaştırmalar yapıp, Halikarnas Balıkçısı’nı andı.
Seçici Kurulun, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Musa
Köksal, Dr. Öğr. Gör. Barış Yılmaz ve
Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen
Cambazoğlu olduğu resim yarışmasına katılan resimlerin katalog çalışmalarının da yapılacağı müze müdürü
tarafından duyuruldu.

anlaşmalarının devam edeceğini söyledi.
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SAĞLIK VAKFI’NDAN
ODAMIZA ZİYARET
Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya beraberindeki heyetle birlikte 21 Mayıs Salı
günü, Bodrum Ticaret Odası Yönetimini ziyaret etti. Meclis Başkanı
İlhan Ersan, YK Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon, YK Üyeleri Deniz

Eyinç, Fatih Efe, Arif Ceylan Satı ve
Alper Özşeker Sağlık Vakfı heyetini
ağırlayarak kendilerinden projeleri
hakkında bilgi aldı.
BODTO Başkanı Mahmut Kocadon,
Vakıf heyetine ziyaretleri için teşekkür
ederken toplumsal fayda sağlayan sosyal sorumluluk projelerinin de önemine dikkat çekti. “Sağlık Vakfı, özel ço-

cuklarımızın topluma kazandırılması
ve eğitimlerine, tedavilerine devam
etmeleri adına Bodrumumuzda çok
önemli bir misyonu üstleniyor.” diyen
BODTO Başkanı, vakıf yönetimini ve
vakıf destekçilerini böyle faydalı projelere katkı verdikleri için tebrik ettiğini belirtti.

Bodrum Ticaret Odası Hizmet Binasına Galatasaray Spor Kulübü’nün
şampiyonluğunu tebrik amacıyla
bayrak asıldı.

SİGORTA SİSTEMİ
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ
04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası
Sunulmasını İçeren Devlet Destekli
Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile
KOBİ’lere yönelik oluşturulan Devlet destekli bir sistem uygulanmaya
başlandı. Bu kapsamdaki konular
için üye farkındalığı yaratmak adına
“Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta Sistemi Bilgilendirme Semineri” 28 Mayıs Salı günü Odamız konferans salonunda gerçekleşti.
Bodrum’daki çeşitli üst düzey yöneticilerin de katıldığı seminerde Halk
Sigorta Ticari Alacak Sigortası Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy ve Antalya
Bölge Satış Koordinatörü Şakir Kızılhan katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. BODTO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İbrahim Akkaya ve YK
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BODTO BAŞKANINDAN
ŞAMPİYON
GALATASARAYA TEBRİK

Bu geleneği her sene devam ettirdiklerini belirten BODTO Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon, “Hiçbir takım ayrımı
yapmadan her sene şampiyon olan
spor kulübümüzün bayrağını odamıza
asıyoruz. Ayrıca 2. Lige yükseldiğinde
Bodrum Spor Kulübümüzün de bayrağını Odamıza asmıştık. Bu şekilde
hem üyelerimizi hem de takımın taraftarlarını tebrik etmiş oluyoruz.”. dedi.
“Yaklaşık 6 senedir bu geleneği sürdü-

rüyoruz. Bu senenin şampiyonu Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Bodrum
elverişli iklimi ve doğası ile alternatif
turizm için çok uygun; takımlarımızı
Bodrum’da kamp yapmaya davet ediyorum.” diyen Başkan Kocadon, bu
senenin anısına Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Oda
önünde bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

HALK SİGORTA YÖNETİCİLERİNDEN ZİYARET

Üyesi Alper Özşeker de eğitime katılarak konuyu takip ettiler.
KOBİ’lerin ticari hayatlarının devamlılığını sağlamak, risklere karşı teminat
altına alınmalarını sağlamak amacıyla

gerçekleştirilen eğitimde, Uzman Fehmi Gökhan Gürsoy sigorta sisteminin
önemi, alacak sigortasının vadeli satışlarda faydası, devlet destekli alacak
sigortası gibi konularda bilgiler verdi.

Halk Sigorta Ticari Alacak Sigortası
Uzmanı Fehmi Gökhan Gürsoy ve
Antalya Bölge Satış Koordinatörü
Şakir Kızılhan, 28 Mayıs Salı günü
Odamızda düzenlenen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta Sistemi
Bilgilendirme Semineri’ne konuşmacı olarak katıldı.
Gürsoy KOBİ’ler için sigorta sisteminin önemi, alacak sigortasının vadeli
satışlarda faydası, devlet destekli alacak sigortası vb. konularda bilgilendirici bir sunum yaparken, KOBİ’lerin
ticari hayattaki devamlılığı için yapılması gerekenleri paylaştı.
Seminerin ardından Halk Sigorta Yöneticileri ve Halk Bankası Bodrum
Şube Müdürü Özge Apaydın ile Mü-

dür Yardımcısı Yasemin Aytur, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut
Serdar Kocadon’a nezaket ziyaretinde
bulundu. Yönetim Kurulu Üyesi Alper
Özşeker ve Meclis Üyesi Toros Demirdöven’in de yer aldığı ziyarette Uzman Fehmi Gökhan Gürsoy Bodrum
Ticaret Odası Yönetimine KOBİ’lere
sağlanan devlet destekli sisteme dikkat

çektikleri ve böyle bir seminer organize ettikleri için teşekkürlerini sundu.
BODTO Başkanı Kocadon da Halk
Sigorta Yöneticilerine aktardıkları bilgiler için teşekkür ederken KOBİ’lere
yönelik bilgilendirme mesajlarını devamlı olarak Odanın web sitesinden
duyurduklarını belirtti.
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BODRUM TİCARET ODASI GOLF CUP TAMAMLANDI
Bodrum Ticaret Odası Golf Cup
29-30 Haziran tarihleri arasında
Bodrum Golf Kulübü’nde gerçekleştirildi. Bodrum Ticaret Odası,
tarafından bu yıl ilki düzenlenen
Golf Cup, Cumartesi ve Pazar günü
tamamlandı. Etkinlik alanında kendi ürünleriyle katılan, Erman Aras(Bodrum Yadigârı), Mustafa Yavaş(Pablo), Erhan Yürüt(Vin Bodrum),
Mehmet Vuran(Garaova) tanıtım
stantlarını açtılar. Yoğun sporcu katılımının olduğu Turnuvada dereceye girenlere ödülleri 30 Haziran 2019
Pazar günü Mandalin Sound Bar’da
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı yararına yapılan Yaza Merhaba partisinde verildi.

mite üyeleri, Bodrum Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve
Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkaya
ve Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Turnuvada dereceye giren oyuncular;
Erkekler A kategorisinde;
1. Erol Aktı,
2.Hüseyin Demirağ,
3. Hüseyin Boyacı

Erkekler B kategorisinde;
1. Orhan Erisen,
2.Avni Ünal,
3.Akın Yılmaz

Kadınlar A kategorisinde;
1. Oya Dağlı,
2. Aynur Kutal,
3. Arzu Narin

Kadınlar B Kategorisinde;
1. Handan Aktı,
2.Dilek Ertem,
3. Gaye Ünal

Gençler Kategorisinde;
1. Arjin Yalçınkaya,
2. Arda Özyılmaz,
3. Almira Tepe

Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı
İlhan Ersan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ev sahipliğinde yapılan ödül törenine;
Muğla Milletvekili Suat Özcan, Turizm
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, , Muğla Ticaret ve Sanayi
Odası Meclis Başkanı Hüseyin Koray
Özcan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı
Hurşit Öztürk, Deniz Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Dinç,
BODTO Meclis üyeleri ve meslek ko-
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BODRUM KİLİMLERİ
SERGİSİ AÇILDI
Bodrum Ticaret Odası (BODTO)
ve Karaova Tanıtma ve Dayanışma
Derneği (KARAOVA-DER) işbirliği
ile 26 Haziran 2019 Çarşamba günü
BODTO Sergi Salonunda “Bodrum
Kilimleri Sergisi” açıldı. Sergiye katılan isimler arasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum
Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan
Ersan, BODTO Meclis Başkan Yardımcısı ve Karaova Derneği Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Engin
Başol, Bodrum Ticaret Odası Meclis
Üyeleri, basın mensupları ve ziyaretçiler vardı.
Bodrum’a özgü motiflerle dokunan
el emeği göz nuru 25 kilim, Bodrum
eski resimleri ile birlikte sergilendi.
Serginin açılışını yapan Bodrum Ticaret Odası Meclis Başkanı İlhan Ersan;
“Sanata, kültüre ve yerel değerlerini
burada ortaya koyup görüşe açmamız
çok değerli. Sergiye desteği olan yerel
kültüre verdiği değerden ötürü Engin
Başol’a teşekkür ediyorum. Odamızda bu gün 11.sergimize ev sahipliği
yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bodrum sanatı, yerel değerleriyle
birlikte geliştirebilmeli, bu kapsamda
tüm kurumlarımızın ortak katkısı ile
daha güzel işler başaracağız. Ne kadar
yerelsek o kadar evrenseliz ifadesi bu
sergi için çok uymuş.” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras: Bodrum kilimlerini ticaretten
çıkarıp değerlerine sahip çıkıp sosyal
bir hale getirdiği için Engin Başol’a
teşekkür ediyoruz. Bodrumu koruyarak kültürüne, yerel değerlerine sahip
çıkıyoruz. Bodrum Eski Yunanların,
Mitolojinin, Leleglerin, Karyanın,
Neyzen Teyfik’in, Cevat Şakir’in, atalarımızın topraklarının kültürü Bodrum
İçin değerlidir. Bodrum kilimlerini
naftalinlerle sarılıp sarıldığını bilirim.
Naftalin kokulu raflardan kilimleri buraya getirdiği için Engin’e çok teşekkür
ediyorum. Bodrum’da kilim müzesi,
süngercilik müzesi, Karaova’da bir kilim müzesi projesini hayata geçirmek
için çalışmalarımız sürüyor.” diyerek
sergi hakkında görüşlerini dile getirirken, kilim dokuma tezgahında dokuma yaparak, konu hakkında bilgi aldı.
BODTO Meclis Başkan Yardımcısı ve
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Karaova Derneği Başkan Yardımcısı Engin Başol ise, Bodrum Kilimleri
Sergisi ile tüm Bodrum severleri bu
değere sahip çıkmaya davet ettiklerini
açıklayarak sergi hakkında bilgi verdi :
“Bodrumun etnik değerlerine, geçmiş
kültürüne götüren bir sergidir. Halı
ve kilimlerimizi korumak sahip çıkmak en büyük mirasımızdır. Bodrum

kilimleri turnalı, parmaklı, şeritli motifleri al renkleri misafirlerin dikkatini
çekiyor. Çeyiz sandıklarının olmazsa
olmasıdır Bodrum kilimleri. Bodrum kilimlerimiz buraya özgü motifler barındırıyor, öyle ki eski yıllarda
bu kilimler halılardan da değerliydi.
Önemli olan bu değerlerimizi kaybetmeyelim yaşatalım. Gelecek nesillere

aktarmak istiyoruz. Aile yadigârı olan
kilimlerimiz her ailede bulunuyor.
Eminim ki böyle etkinlikler arttıkça
halkın bu konuda farkındalığı da artacak kilimlerimiz gerek manevi gerek
ticari değerine kavuşacaktır. Bodrum
kilimleri Karaova’da halen dokunmaktadır. Önümüzdeki süreçte Bodrum
kilimleri atölyesi kurulması, bu kili-

min bir bodrum kilimi olarak tescil
edilmesi ve coğrafi işaretinin alınmasını istiyoruz. Bunun için Bodrum Ticaret Odasıyla birlikte çalışıyoruz. Her
zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Oda Başkanımız Mahmut Serdar
Kocadon’a teşekkür ediyorum.” Dedi.
Odamız Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat
Önder: “Odamız, Bodrum Yarımada-

sına hizmet ediyor. Üyeleriyle beraber
tüm topluma hizmet ediyor, bu bizim
kalite anlayışımızdır. Yeni binamızsa
bu kalite anlayışımıza çok imkân veriyor. Sergi salonları, eğitim salonları,
konferans salonlarıyla ücret almadan
Bodrum sivil toplum kuruluşlarına
hizmet verebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz sergi salonu her ay dolu. Bodrum dışından bile talep geliyor.’’diyerek
Odamız’ın sadece üyelere değil tüm
Bodrum’a hizmet ettiğini vurguladı.
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TEBD Akademi 2019
23 Nisan Salı akşamı Bodrum Caresse Otel’de gerçekleştirilen bir kokteyl
ile başladı. Açılışa BODTO Meclis
Başkanı İlhan Ersan, Eurochambers-TEBD Direktörü Dirk Vantyghem, Eurochambers-TEBD Eksperi
Angela Ustarroz, Asistan Salome Bauduin, TOBB Proje Uzmanı Selvet
Mergen, Türkiye ve yurtdışı Odalardan gelen yöneticiler katıldı.

EUROCHAMBERS DİREKTÖRÜNÜ
AĞIRLADIK
Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu
(TEBD) Projesi kapsamında Avrupa Birliği fon desteği ile düzenlenen
“Akademi 2019 Programı” kapsamında Bodrum’a gelen EUROCHAMBERS direktörü Dirk Vantyghem ve TOBB Proje Uzmanı Selvet
Mergen Odamız Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’u
makamında ziyaret etti.
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Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder
ve Mali İdari İşler Yöneticisi / Akreditasyon Sorumlusu Nermin Gönen’in
de katıldığı görüşmede Bodrum Ticaret Odası’nın yapısı ve faaliyetleri konuklara anlatıldı. Vantyghem Odanın
modern yapısından oldukça etkilendiklerini belirterek BODTO’yu Eurochambersın yurtdışı toplantılarına
davet etti. BODTO Başkanı Kocadon
“Eurochambers Avrupa’daki Odaları
uluslararası düzeyde birbirine bağlayan önemli bir network. Biz de bu

networkün bir paydaşı olarak yurtdışı
odalarımızla ilişkilerimizi güçlendirmek adına Caresse otelde gerçekleşen TEBD Akademi eğitimlerine 2
çalışanımızla birlikte destek sağlıyoruz.” dedi. TEBD Bodrum Akademisi
kapsamında 38 Oda temsilcisinin ve
6 eğitmenin Bodrum’a geldiğine işaret eden Kocadon “Bu aynı zamanda
Yarımadamızın tanıtımına da katkı
sağlayan bir etkinlik.” diyerek Eurochambers Direktörü Vantyghem’e teşekkürlerini sundu.

Meclis Başkanı İlhan Ersan katılımcılara hoş geldin konuşması yaparak
Bodrum Ticaret Odasının bu etkinlikte yer almasından dolayı gururlu
olduklarına işaret etti. Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Başkanı ve Eurochambers Başkan Yardımcısı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu adına da konukları
selamlayan Meclis Başkanı, “Avrupa
Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkan yardımcılığı görevini de yürüten
Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’nun çabalarıyla Odalarımız artık Avrupa ile ortak
proje üreten ve yürüten büyük bir takım oldu. Bugün de sizler bunun bir
parçası olarak Türkiye-AB İş Dünyası
Diyaloğu” (TEBD) projesi kapsamında “Akademi 2019 Eğitim Programı”
için Bodrum’a geldiniz.” diyerek katılımcılara verimli bir program geçirmelerini diledi.
Konuşmasında Bodrum’un önemli
değerlerinden ve BODTO desteğiyle
kurulan Bodrum Deniz Müzesinden
de bahseden Ersan, Odanın başarılarına dikkat çekerek, “Bodrum Ticaret
Odamız A sınıfı akreditasyon belgesine sahiptir, yaklaşık 6.200 üyesi ile
bir ilçe odası olmaktan çok, bölgesinin
ekonomik ve sosyal gelişimine öncü
olan, sahip çıkan bir kuruluş olarak
Bodrum’un önemli bir değeridir. Akreditasyon standart gerekleri dışında
altı İSO standartının da içinde olduğu
“ Entegre Yönetim Sistemine sahiptir.
Bizler de buradan hareketle pek çok
projeyle, stratejik plan, araştırma-yayınlar, eğitimler, fuarlar, burs hizmetleri, danışmanlık ve lobi faaliyetleri ile
Odamız hizmetlerini sürdürülebilirlik
politikamızla her geçen gün geliştirmekteyiz.” şeklinde konuştu.
Programın ilk gününde İrlanda Dublin Ticaret Odası Genel Sekreteri Peter Byrne tarafından stratejik planlama, misyon, vizyon, hedef oluşturma
yöntemleri konusunda eğitim verildi.
“Planlama yapmayan odaların başa-

rıya ulaşması mümkün değil.” diyen
Byrne, oda hedeflerine ulaşmada personel motivasyonun çok önemli olduğuna vurgu yaparak iyi uygulamalar
sonrasında oda yöneticileri tarafından
çalışanlara mutlaka motive edici kutlamalarda bulunulması gerektiğini belirtti. Stratejik plan için ayrıca bir iletişim planı yapılması gerektiğine işaret
eden Byrne, sade, açık, net fikirlerden
oluşan bu planların üyelere ve gerekli paydaşlara ulaştırılmasının da çok
önemli olduğunu kaydetti.
4 oturumdan oluşan eğitimlerde İspanya Valensiya Ticaret Odası eğitmenlerinden Luz Martinez tarafından ise Oda İmajını Olumlu Yönde
Geliştirme konusunda uygulamalı
bir eğitim verildi. Üyelere nasıl değer katılacağını, onların nasıl odaya
adapte edilebilecekleri konusunda iyi
uygulamaları paylaşan Martinez kriz

yönetimi konusunda da İspanya’da uyguladıkları başarılı uygulamaları oda
yöneticilerine aktardı. Odanın gelişimi için geliştirilmesi gereken yeteneklerden de bahseden Martinez, olumlu
üye ilişkileri için örnekler verdi. Dijital markalaşma konusunda çeşitli
platformlar hakkındaki (Linkedin, facebook, tweeter, whatsapp, instagram
vb.) son gelişmeleri de paylaşan eğitmen, kalite artışı için tüyolar sundu.
“Kurumsal gelişim için politikacılar
şirketlere yardım etmeli.” diyen Martinez, yeni iletişim yöntemleri konusundaki gelişmeleri de katılımcılarla
paylaştı.
Eğitim programı 26 Nisan Cuma akşamına kadar, “ Genç girişimcilerin desteklenmesi, dijital odalar-sosyal medya ve internet, networking yöntemleri”
gibi konularda sürdü.
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EUROCHAMBERS’DAN
SERTİFİKA ALDIK
“Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu”
(TEBD) projesi kapsamında, EUROCHAMBERS tarafından 23-26 Nisan
tarihleri arasında Bodrum Caresse
Otel’de düzenlenen “Akademi 2019
Eğitim Programı” sertifika töreni ile
sona erdi. 26 Nisan akşamı düzenlenen sertifika törenine Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Meclis Başkanı
İlhan Ersan, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı İbrahim Akkaya, Milas
Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO)
Başkanı Reşit Özer, Yönetim Kurulu
Üyesi Hüseyin Aykal, Eurochambers
Direktörü Dirk Vantyghem, TOBB
Proje Uzmanı Selvet Mergen ve Türkiye ile Yurtdışı Odalardan gelen üst
ve orta düzey yöneticiler katıldı.
TEBD 2019 Akademi Programında Oda/Borsa yöneticilerine yönelik
düzenlenen yoğun eğitim programı
kapsamında Stratejik Planlama, Temsil Becerileri, Girişimcilik Destekleri,
Odalara Yönelik İmaj Yönetimi, Sosyal Medya ve İnternet, Dijital Odalar,
Eurochambers 2019-2020 Proje ve
Eğitim Programları gibi konularda
oturumlar düzenlendi. Katılımcıların
aktif katılımı ile gerçekleşen eğitimlerde genel ders programının yanı sıra
Türkiye ve Avrupa Odaları fikir alış
verişinde bulunma fırsatı yakaladı. İspanya, İrlanda, Litvanya, Polonya gibi
ülkelerden gelen eğitmenler Odalarındaki iyi uygulamaları katılımcılar ile
paylaşırken derslerdeki interaktif uygulamalar dikkat çekti.
26 Nisan Cuma akşamı ise katılımcılara sertifikaları takdim edildi. BODTO
Meclis Başkanı İlhan Ersan, MİTSO
Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer
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ve BODTO YK Başkan Yardımcısı ile
Eurochambers Direktörü Dirk Vantyghem sertifikaları takdim etti. Oda
çalışanları Nermin Gönen ve Işın Barut Çorbacıoğlu TEBD Akademi katılım serfikalarını Meclis Başkanı İlhan
Ersan ve Milas Ticaret Odası Başkanı
Reşit Özer’in elinden aldılar.
Törenin ardından ise Eurochambers
yöneticilerine, yabancı Oda temsilcilerine ve TOBB Proje Uzmanı Selvet
Mergen’e Bodrum Ticaret Odası tarafından teşekkür plaketleri sunuldu.
Meclis Başkanı Uluslararası İşbirliklerinin Önemine Dikkat Çekti
Meclis Başkanı İlhan Ersan konuşmasında, Avrupa ile koordinasyonu
Bodrum iş insanları olarak çok önemsediklerinin altını çizerek, toplantının ve alınan sertifikaların önemine
dikkat çekti ve şunları kaydetti: “AB
projelerinde çok ciddi kaynaklar var
ve bizlerin bu kaynaklardan faydalanmamız gerekiyor; Odamız bu konuda

gerekli çalışmaları sürdürüyor. İşte bu
akademi de yurt dışı ile kuracağımız
bağlantılar için bunun örneklerinden biri. Bu tür eğitim toplantılarının
devam edeceğini düşünüyorum. Bu
toplantılar sonucunda kazanan Bodrum olacaktır. Bu akademiden çıkan
sonuçları Oda çalışanlarımızın sunacağı rapor ile değerlendirecek yurt dışı
kardeş Oda projemizi hızlandıracağız.
Gerek ülkeler arası ticaretin gerekse iş
birliklerinin güçlendirilmesi adına çalışmaya her zaman hazırız.”.
Sertifika töreni sonunda proje yöneticileriyle yapılan görüşmelerde gelecek
için yapılabilecek iş birlikleri görüşüldü. Meclis Başkanı İlhan Ersan ve YK
Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya
yabancı Oda temsilcileri ile birebir
görüşerek yürütülebilecek faaliyetler
hakkında fikir alışverişinde bulundular.
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“Bu sezon 12 ülkeden 20 yeni destinasyondan direkt
uçuşları ağırlayacağız.”
İCLAL KAYAOĞLU
TAV Milas-Bodrum İşletme Koordinatörü
yolcularımızın havalimanında daha
keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz.
İç hatlar terminal önündeki karayolu
trafiğini azaltmak için şehir otobüslerini terminal önünden kaldırıp, iç hatlar otoparkının içinde kurduğumuz
peronlara yerleştirdik. Dış hatlar terminalimiz ise henüz yedi yıllık yeni bir
binadır. Havalimanımız Türkiye’nin ve
Akdeniz çanağının en gözde turizm
destinasyonlarından birine hizmet veriyor ve tüm dünyadan misafirlerimizi
ağırlıyoruz.

Yeni destinasyonlar söz konusu
bunlardan bahseder misiniz?

Milas-Bodrum Havalimanı’nda
bu yıl/bu sezon dış hat seferlerinde hangi ülkelerden kaçar uçuş
öngörülmekte?
Milas-Bodrum Havalimanı’nda bu
sezon toplam 43 farklı ülkeden ve 86
farklı havayolu tarafından gerçekleştirilecek seferleri ağırlayacağız. Şu an
için sezon boyunca yaklaşık 12 bin
uçuşa ev sahipliği yapacağımızı öngörüyoruz. Bu da geçen yıla göre dış
hatlarda yaklaşık yüzde 30’luk bir artışa karşılık gelmektedir. Dış hat yolcu
sayısının da aynı şekilde artacağını öngörüyoruz.

Bu sezon 12 ülkeden 20 yeni destinasyondan direkt uçuşları ağırlayacağız.
Bu sezon eklenen yeni destinasyonlar
arasında Tiflis, Eindhoven, Rotterdam, Erbil, Dublin, Verona, Astana,
Priştina ve Riga’yı sayabiliriz.

Bodrum’un kış turizmini arttırmak
için uçak seferleri büyük önem taşıyor, 2020 yılında Bodrum’a kışın direkt seferler olacak mı? Bu konuda bir
proje mevcut mu?
TAV Havalimanları olarak amacımız
Bodrum’u yılın 12 ayı ziyaret edilen
bir destinasyona dönüştürmek. Bu
amaçla, tüm paydaşlarımızla birlikte
yoğun bir tanıtım faaliyeti yürütüyoruz. Pazarlama ekiplerimiz dünyanın
farklı yerlerindeki fuarlara katılarak ve
havayollarıyla yoğun bir şekilde çalışarak tanıtım faaliyetleri yürütüyor. Diğer yandan özellikle yerel yönetimin
sağlık turizmi ile ilgili girişimleri söz
konusu ve bu konuda da kendileriyle
işbirliğimiz sürüyor. Bütün bu çalışmaların sonucunda kış sezonunda
da misafirlerimizi Bodrum’a çekmeyi
umuyoruz.
Eski yıllara kıyasla 2019 yaz sezonu
öngörüleriniz neler?
Dış faktörler nedeniyle turizmde yaşanan yavaşlama 2018 itibariyle yerini
hızlı bir toparlanmaya bıraktı. 2018
yılında dış hatlar yolcu sayımız önceki
yıla göre yüzde 64 arttı. 2019 yılında
da bu artışın sürmesini bekliyoruz.

Milas-Bodrum havalimanı için
yeni projeleriniz neler?
TAV Havalimanları olarak Milas-Bodrum Havalimanı’nın 20 yıllık işletme
hakkını kazandık ve 2014 yılında devir alır almaz iç hatlar terminalini yeniledik. Yolcu operasyonlarını kolaylaştırmak için terminalin iç dizaynını
tümüyle değiştirdik. Yolcularımızın
konforu için, bagaj alım karusellerinin
sayısı ile check-in kontuarlarının sayılarını arttırdık. Özel güvenlik x-ray
kontrol noktalarını ve ekipman sayılarını arttırdık. Rengarenk mağazalarımız ve çeşitli restoran ve kafeler ile
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BODTO HAZİRAN AYI
MECLİS TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİ
Bodrum Ticaret Odası Haziran Ayı
Olağan Meclis Toplantısı 27 Haziran
2019 Perşembe günü Meclis Salonunda gerçekleşti.
BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan
toplantının gündemini Meclis üyelerine okuyarak toplantıyı başlattı.
Odanın Haziran ayı faaliyetleri, mizanın onaylanması, İvme Finansman
Paketi Bilgilendirme sunumu ve 2930 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek BODTO Golf Cup olurken,
Akbank Halikarnas Şubesi Müdürü
Osman Can Soytaş ve Meslek Komite
üyesi Caner Tuna konuşmacı olarak
katıldı. Odamız aylık faaliyetlerini
meclis üyeleri ile paylaşan Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim
Akkaya’nın sunumunun ardından
haziran ayı mizanı meclis üyeleri tarafından onaylandı.
Akbank Halikarnas Şube Müdürü Osman Can Soytaş, İVME Finansman
Paketi ve diğer krediler hakkında sunum yaptı. Soytaş sunumun ardından
yatırım ortamı ve önümüzdeki dönemde etkileri hakkında meclis üyelerinin sorularını cevapladı.
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29-30 Haziran 2019 tarihleri arasında
Bodrum Ticaret Odası organizasyonu
ile gerçekleşecek olan BODTO Golf
Cup Golf turnuvaları ve Golf sporu
hakkında Caner Tuna meclis üyelerine
bilgi verdi.
Karaova’da gerçekleştirilen aktivitelerin alternatif turizme katılması ve

Turizm’de Çin pazarı hakkında görüşmelerde toplantının diğer konuları
arasında idi.
Meclis Başkanı İlhan Ersan, Can Soytaş’a verdiği bilgiler hakkında teşekkür
etti. Golf Cup turnuvasına Meclis üyelerini davet ederek toplantıyı tamamladı.
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