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Mahmut S. KOCADON
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Üyelerimiz,

27 Mayıs 1977 yılında temelleri atı-
lan Bodrum Ticaret Odamız, 40. 
yılını geride bırakırken, geldiği nok-
tada birçok başarılı projenin ve faali-
yetin gerçekleşmesinde yer almanın 
gururunu yaşıyor.

Sadece Ticaret Odası üyelerini de-
ğil  Bodrum’u da temsil eden kurum 
olarak BODTO, yenilikçi temellerle 
oluşturduğu yönetim politikası ile 
Bodrum geleceğinin ekonomisi için 
çalışıyor. 

Bugüne kadar birçok başarının ve 
ilklerin Odası olan BODTO; meslek 
komiteleri, meclisi, yönetimi, çalı-
şanları ve en önemlisi üyeleri ile fark 
yaratıyor. Örneğin; Bodrum Mavi 
Dergimiz değer yaratan önemli bir 
faaliyetimiz ve “Bodrum İş Dünyası 
ve Yaşam Dergisi” olarak 12 yıldır 
kesintisiz çıkan bir yayın olarak size 
ulaşıyor. 

Bodrum Ticaret Odası’nın değerli 
mensupları,

Her zaman Bodrum ekonomisi ken-
di içinde değerlendirilmesi gereken, 
özel ve hassas değişkenlere bağlı 
gelişen bir ticari yapılanmadır. Bizler 

mevcut değerlerimizle farklı girişim 
fikirlerine, kadın ve genç girişimcile-
rimize destek vererek, geleceğimize 
yön vermeye çalışıyoruz.

Bu nedenle yürüttüğümüz bazı ça-
lışmaların olumlu sonuçlarını uzun 
vadede görüyor olacağız.

Bodrum Ticaret Odası Yönetimi olarak; 
Bodrum’u diğer turizm bölgele-
rinden ayıran özelliklerimize sahip 
çıkmalı ve doğru anlatabilmeliyiz. 
Bunu yaparken de tüm yeni ileti-
şim kanallarını kullanmalıyız. Artık 
tercihleri belirlemede kullanılan 
mecralar arttıkça, doğru tanıtımın 
önemi de daha çok değer kazanıyor. 
BODTO olarak bunu pek çok plat-
formda bir çok faaliyetle zenginleş-
tirmeye çalışıyoruz. Dergimiz içeri-
sinde faaliyetlerimizin detaylarını 
görebileceksiniz.

Bir sonraki dergimiz çıktığında Oda-
mız “Yeni Hizmet Binası” da tamam-
lanmış olacak. Üyelerimize verdi-
ğimiz hizmeti daha üst seviyelere 
taşıyacağımız yeni binamızda görüş-
mek dileğiyle…
Tüm üyelerimize bol kazançlar te-
menni ederim. 
En derin saygılarımla,
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Meclis Başkanından
İlhan ERSAN

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Bodrumlular,

İlhan ERSAN
Meclis Başkanı

  2         Bodrum Mavi         Temmuz  2017           

Prof. Dr. Fuat ÖNDER

GELECEĞİN BODRUM 
TİCARET ODASI

Genel Sekreter

Prof. Dr. Fuat ÖNDER
Genel Sekreter

      Bodrum Mavi          Temmuz  2017            3

Sevgili Üyelerimiz,

Şubat 2014 yılında göreve başladığım ilk 
gün bu başlığı kullanmış ve bunu hayata 
geçirebilmek adına “ mekânların” öne-
mini bildiğim için bir süredir Yönetim 
Kurulunun üzerinde çalıştığı yeni bina 
yaptırma konusunu 2014-2017 Stratejik 
Plan Hedeflerimiz içine almıştık.

Bodrum Ticaret Odası Meclisi ve Yöne-
tim Kurulunun yoğun ve özverili çalışma-
ları sonunda ulaştığımız sonuç; Odamız 
içinde dokümante ettiğimiz BODTO 
Entegre Yönetim sisteminin bir parçası 
olan “Hedeflerle Yönetim” şeklinin et-
kinliğini de ortaya koydu.

Kamu kurumlarını, farklı meslek alan-
larından üyelerimizi, serbest çalışanla-
rı, yenilikçi kuruluşları ve sosyal fayda 
odaklı çalışan tüm gruplarını bir araya 
getirerek çalışma alanları sunabilecek 
T.C. BODRUM TİCARET ODASI yeni hiz-
met binası yakında hizmete giriyor. 

Üyelerimiz kadar diğer Bodrumlularında 
hizmetine açılacak yeni binamız içinde 
yönetim ve personel ofisleri dışında ayrı 
Yönetim Kurulu ve Meclis salonları ile 
çeşitli kullanım alanları mevcuttur. Yeni 
binamızın giriş katı Ticaret Sicil ve Oda 
Sicil personeli ile üyelerimize hizmet 
verecek olup tüm üyelerimize yeterli 
park alanı, işlerini beklerken çalışma 
imkanı için teknik altyapı, kafeterya 
imkanı ve benzeri kolaylıklar bu katta 
sağlanmış olacaktır.  Bu katta yine her 

kesime hizmet verebilecek bir eğitim 
sınıfımız vardır. Kullanıcılar sınırsız 
internet hizmeti ile diğer teknik 
donanımlardan faydalanabileceklerdir. 
Bütün bu hizmetlerin dışında bir üst 
katta bir adet toplantı odası yer almakta 
ki iş yerlerinde toplantı yapma imkânı 
olmayan üyelerimiz diledikleri takdirde 
iş görüşmelerini ya da toplantılarını bu 
odalarda gerçekleştirebileceklerdir.

Bodrum’da toplantı, buluşma, çalışma 
ve paylaşma için tasarlanan BODTO 
yeni binası alt katlarında bina ana girişi 
dışından da ulaşılabilen 200 kişilik bir 
konferans salonu ve fuaye alanı ile 
birlikte bir eğitim salonu vardır.

Özetle, bundan sonra binamız iç ve dış 
mekanları her tür resmi ve sosyal top-
lantı ve organizasyonlara uygun olup 
Bodrum’un en merkezi yeri olan Bitez 
kavşağında yer almaktadır.

İnsan, yalnız yaşayan bir canlı değil 
gruplar halinde yaşayan ve birlikte ça-
lışan bir canlıdır. Bu şekilde yaşayabi-
lecekleri mekanlar arttıkça hem daha 
fazla mutlu olacaklarını hem de daha 
fazla üreteceklerini düşünüyoruz. Böy-
lece  “Düşünce Ortamı Gelişecek” ve 
buna bağlı olarak ticaret, iş geliştirme 
ve yenilikçilik hız kazanacaktır. Gelece-
ğin Bodrum Ticaret Odasın da buluş-
mak üzere sevgi ve saygılar sunarım.

Öncelikle belirsizlikler içinde girdiği-
miz yeni turizm sezonunda beklenti, 
yerli turist sayısında artış buna karşın 
yabancı konuk sayısında ciddi bir dü-
şüş olacağı yönünde. Ben tüm olum-
suzluklara rağmen Bodrum’un yine 
de farklılık yaratacağına olan inancım-
la tüm işletmelerimize bol kazançlı bir 
dönem diliyorum.

Bodrum Ticaret Odası olarak neler 
yaptığımıza bakacak olursak, 2017’nin 
ilk yarısını oldukça yoğun geçirdiğimi-
zi söyleyebiliriz.

Başta yeni hizmet binasının inşaatını 
tamamlayıp üyelerimizin kullanımına 
sunmak üzerinde yoğunlaştık. En bi-
rinci hedefimiz: Bodrum Ticaret Oda-
mızı üyelerimiz için kolay ulaşılabilir, 
sorunların hızla çözülebildiği bir mer-
kez haline getirmek, aynı zamanda 
tüm Bodrum iş ve sanat dünyasının 
etkinliklerinde kullandıkları bir plat-
form oluşturmak oldu.

Hizmet kalitemizi belirleyen ve çok 
ciddi değişimler sonucu tüm ticaret 
odaları arasında en yüksek puanla ol-
mayı hak kazandığımız “A kategorisin-
de Akreditasyon Belgesi” bizim için 
çok büyük bir onur kaynağıydı.

Bu dönem öncelikle tanıtım çalışma-
larına ağırlık verdiğimiz bir süreç oldu. 
Başta turizm tanıtımı olmak üzere, 
pazarlık konusundaki yeni akımlar, 
marka tanıtımı, müşterilerle iletişim 
kurma yolları, hedef kitlelerin satış 
alma deneyimlerinin paylaşılması, 
tercihlerinin belirlenmesine yönelik 
yoğun eğitim programları ve aktivite-
ler gerçekleştirdik.

Bodrum’un bu tanıtım odağının üye-
lerimize de örnek olarak, kendilerini 
geliştirdiğini, ürün ve hizmetlerini 
alternatif pazarlara açma ve tanıtma 
fırsatını sosyal medya aracılığıyla ya-
kaladığını gözlemliyoruz.
Bodrum Tanıtım Tırı, yerli ve yabancı 
sosyal medya fenomenleri ile yürütü-
len çalışmalarımızı Mavi Dergimizim 
bu sayısında sizlerle Bodrum’da tanı-
tım ve sosyal medya faaliyetleri baş-
lığı altında paylaşırken, Odamız faali-
yetlerini de dolaylıca anlatma imkanı 
yakaladık.

Sizlere keyifli okumalar diler yeniden 
güzel haberlerle bol kazançlı sağlıklı 
günlerde buluşmayı temenni ederim.
Sevgi ve Saygılarımla,

       



İçindekiler

Temmuz 2017 \ E-Dergi

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
Yayın Kurulu: İlhan ERSAN, İbrahim AKKAYA, 
Zeki ÖZKESKİN, Atilla SERTTAŞ
Kapak Fotoğrafı: Serkan CİNGİCİK
Yayın Türü: Yerel üç aylık süreli

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

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

8 BODTO’dan Haberler

34 BODRUM’dan Haberler

36 DOSYA
Tanıtımda Yeni Girişimler

66

69 ÇEVRE
Doç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA

ÇEVRE
Cem Orkun KIRAÇ

KÜLTÜR - SANAT

77 KÜLTÜR - SANAT

78

79

72

KÜLTÜR - SANAT
18. Uluslararası Bodrum Dans 
Festivali

75

Trio İmmersio

8

11

36

58

77

  4         Bodrum Mavi         Temmuz  2017           

SPOR
BODTO Tirhandil Cup 
Şampiyonu BASTARDA Oldu

Viyada’dan Bodrum’a Sanatın 
Birleştirici Gücü

SPOR
TR-Extreme
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2001 krizi sonrası hayata geçirilen 
reformlar, AB üyelik sürecinin can-
lanması ve 2002 seçimleriyle gelen 
siyasi istikrar ekonomiye de yansıyor. 
Türkiye ekonomide tarihi bir başarı 
hikâyesi yazıyor. 2008’de, yani küresel 
kriz öncesinde 17. sıraya kadar yük-
seliyoruz. O zamandan bugüne aynı 
noktadayız.
 
2023 hedeflerinin amacı Cumhuri-
yetimizin 100. kuruluş yılında orta 
gelirli bir ülkeden yüksek gelirli bir 
ülkeye dönüşmemizdi. Statikleşen 
mevcut konumdan çıkmak, yani orta 
gelir tuzağından kurtulmaktı. İddialı 
hedeflerdi ama doğru yönde atılmış 

bir adımdı. Zira kamu ve özel sektörü 
aynı ortak vizyon çerçevesinde buluş-
turmuş ve böyle birlikte çalışmalarını 
sağlamıştı.
 
Bugün itibariyle söz konusu hedeflere 
ulaşmada başarılı olamadık gibi görü-
nüyor. Elbette orta gelirli her ülkenin 
orta gelir tuzağında kurtulup yüksek 
gelire ulaşması kolay değil. Bunu 
başaran Kore gibi ülkeler olduğu gibi, 
popülizme saplanıp bunu başarama-
yan Arjantin gibi örnekler de mevcut.
 
Peki yapabilenler bu işi nasıl yapıyor? 
Dokuz temel ve ortak özellik görüyoruz. 
Birincisi güvenli bir ülke olmak.

İkincisi siyasi istikrarın güvence altında olması. 
Üçüncüsü makro iktisadi istikrar. Dördüncüsü kaliteli 
altyapı. Beşincisi eğitim ve sağlık gibi beşeri sermaye 
yatırımları. Altıncısı dışa açıklık yani küresel değer 
zincirlerine eklemlenmiş olmak. Yedincisi iyi yöneti-
şim. Sekizincisi kapsayıcılığın garanti altına alınması. 
Dokuzuncusuysa ülkenin yarını ve nereye gideceği 
konusunda ortak bir ulusal vizyonun benimsenmiş 
olması.
 
Özellikle de toplumu bir hedef etrafında birleştirmek 
kalkınma için kritik önem taşıyor. Kore tek bir hedefe 
kilitlendi ve başardı. Türkiye’de ise biz 2000’li yılların 
başında Avrupa Birliği hedefi etrafında sağladığı-
mız ortak değişim vizyonunu zamanla kaybettik. 
2023 hedeflerinin AB ile bağlantısı açık bir biçimde 
kurulamadı ve reform adımlarını bir odak etrafında 
toplayamadı. Siyaset ve toplum 2023 hedeflerini Tür-
kiye’nin ortak vizyonu haline getiremedi. Bu yüzden 
de unutulmaya yüz tuttu. Ortak bir vizyon etrafında 
toplumu birleştirebilen siyaset, orta gelirden yüksek 
gelir düzeyine geçişi kolaylaştırıyor. Siyasetin toplu-
mu ortak bir vizyon etrafında kilitleyemediği ülkeler-
se patinaj yapıyor.
 
Kişi başı geliri 3 bin dolardan 10 bin dolara çıkarken 
yaptıklarımızı yaparak, 10 binden 25 bin dolara sıç-
rayabilmek mümkün değil. Aynı malları, aynı şirket-
lerle, aynı pazarlara satarak, ihracatı 150 milyardan 
500 milyar dolara yükseltebilmek de mümkün değil. 
Bunun sıkıntılarını zaten yaşıyoruz. Bugün en önemli 
meselemiz sürdürülebilir bir büyüme stratejimizin 
olmamasıdır. Bu nedenle ekonomimiz epey bir süredir 
düşük tempoda büyüme süreci içine sıkışıp kaldı.
 
Orta gelir tuzağından kurtulmanın yolu sanayide. 
Ancak sanayinin ekonomi içindeki payı azalıyor. Sa-
nayiden uzaklaştıkça verimliliği artırmak, yenilikçi bir 
ekonomi olmak ve cari açık probleminden kurtulmak 
güçleşiyor. Türkiye, 1990 ve 2000’de imalat sanayi 
üretimi en büyük 15 ülkeden biriyken, 2015 yılında ilk 
15 içinde yer alamadı. Düşükten orta teknolojili bir 
üretim yapısına geçmeyi başardık. Ancak ileri tekno-
lojiye geçişte aynı başarıyı henüz gösteremedik.

 Hem sanayisizleşmeyi durdurmak ve üretimin niteliğini 
artırmak istiyorsak vergi sistemini değiştirilmeli, sanayiye 
yatırımla, üretimle, ihracatla elde edilen gelir, gayrimenkul 
rantıyla aynı muameleye tabi tutulmamalı, işgücünün beceri 
düzeyi geliştirilmeli, gayet yetersiz olan eğitim sistemimiz, 
Türkiye’nin sanayi politikası, önceliklerine ve değişen beşeri 
sermaye ihtiyacına göre yeniden şekillenmeli ve adalet siste-
minin etkinliği artırılmalı.
 
Öte yandan zaten kısıtlı olan kaynaklarımızın düşük verimli 
ve dış ticarete konu olmayan alanlara yönelmesinin de 
önüne geçmeliyiz. Zira bu gidişatın olumsuz etkilerini bugün 
görüyoruz. Sanayi kültürünü kaybeden Yunanistan’ın duru-
mu ortada. Sanayi kültürünü koruyan Almanya ve Kore’nin 
nereden nereye geldiği de ortada. Doğru bir sanayi politikası 
tasarlayıp buna uygun belli alanlarda yatırıma ve teknoloji 
transferine odaklanmalıyız.
 
Son 25 senede Türkiye ve özel sektörümüz yerel bir aktör 
olmanın ötesine geçti. Pek çok sanayi sektöründe, turizmde, 
yurtdışı müteahhitlikte, karayolu taşımacılığında sadece bu 
coğrafyada değil, dünyada ilk sıralarda yer alır hale geldik. 
Bu dönemde iş adamlarımızın çalışma vizyonları da değişti 
ve gelişti. Çevre coğrafyamızın tamamında yatırımlarımız, 
inşaatlarımız, makine parklarımız, ortaklıklarımız bulunuyor. 
Bunları daha da geliştirmek ve büyütmek elimizde.
 
Küresel ve bölgesel belirsizliklerin azalmayacağı, hatta arta-
cağı bir dönemin içindeyiz. Bu ortamda Türkiye’nin kendi ye-
rel belirsizliklerini azaltmaya ağırlık vermesi çok daha önemli 
olacak. Buna ilaveten Türkiye’nin artık iktisadi önceliklerini 
doğru bir biçimde tayin etmesi gerekiyor. Buraya gelmek için 
yaptıklarımızı yapmaya devam ederek geldiğimiz noktadan 
ileri gidemeyiz.
 
Türkiye önce Özal reformlarıyla sonra gümrük birliği sü-
reciyle ve nihayetinde 2001 krizi sonrasındaki reformlarla 
küresel ekonomiye eklemlenmiş, küresel üretim zincirleri 
içine girmişti. Bu sayede hızla büyümüş ve zenginleşmişti. 
Şimdi içerde ve dışarıda ülkemize karşı oluşturulmak istenen 
olumsuz algıları değiştirip yatırımcıların güvenini yeniden ar-
tırmak ve zenginleşme hamlemize devam etmek için reform 
sürecini canlandırmalı, yeni büyüme hikâyemizi tüm dünyaya 
gösterebilmeliyiz.

Orta Gelir 
Tuzağından 
Kurtulmanın Yolu 
Sanayide

1980’lerin başında milli gelir büyüklüğü sıralamasında 
Türkiye, dünyada 21. sıradaydı. 1990’a geldiğimizde 19. sıraya 
yükselmiş durumdayız.  Rahmetli Özal’ın reformlarıyla 
birlikte içe kapanık, kalitesiz ve pahalı üretim yapan bir 
ekonomiden, rekabeti ve ihracatı öğreniyoruz. 2000’e 
geldiğimizde sıralamada tekrar 21. sıraya düştüğümüzü 
görüyoruz. 90’ların kayıp yıllar olarak bilinmesinin en 
somut göstergesi bu.



Haberler
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BODTO

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 73. Ge-
nel Kurulu 23 Mayıs 2017 Salı günü Anıt-
kabir ziyareti ile başladı. Ardından TOBB 
İkiz Kulelerde TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapı-
lan törene Başbakan Binali Yıldırım, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ay-
han, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tü-
fenkçi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Meh-
met Müezzinoğlu, Ak Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Eski Baş-
kanı Cemil Çiçek, milletvekilleri ve TOBB 
delegeleri katıldı.

Bodrum Ticaret Odası TOBB delegeleri de 
genel kuruldu yerini aldı. BODTO Meclis 
Başkanı İlhan Ersan, Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mahmut S. Kocadon, Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcıları İbrahim Akkaya 
ve Mehmet Ayaz, Yönetim Kurulu Üyesi 
Deniz Eyinç, Meclis Üyeleri Hatice Türkel, 
Toros Demirdöven, M.Ufuk Gürül ile Genel 
Sekreter Prof.Dr.Fuat Önder katıldı.

TOBB delegesi olarak 10 ve 20 yılını 
dolduranlara, son seçimlerden bu yana 
ahirete intikal eden Oda ve Borsa Baş-
kanlarının ailelerine ve Türkiye Odalar ve 

73. TOBB Genel Kuruluna Katıldık
Borsalar Birliği’nde Başkanlık yapmış olan 
Ali Coşkun’a Hizmet Şeref Belgesi ve Pla-
ket takdim edildi.

“Örnek meslek örgütüyüz”

Oda ve Borsa camiası olarak sadece günü 
kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir 
anlayışta olmadıklarının altını çizen M. 
Rİfat Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Her 
alanda, yeni ve çok daha büyük hedeflere 
ulaşmak için gayret gösterdik. Çünkü biz-
ler kadim Ahilik teşkilatımızın günümüz-
deki temsilcisiyiz. Ecdadın bize bıraktığı 
bu kutlu mirasın hakkını vermek için uğ-
raş veriyoruz. Sadece şikâyet etmek, sa-
dece talep etmek bize yakışmaz. Sorunlar 
ve tespitlerle birlikte çözüm önerilerini 
hazırlıyor, siyasilerimize ve hükümetimi-
ze iletiyoruz. G20’den, Eurochambres’a, 
İslam Odası’ndan, Asya-Pasifik Odası’na 
kadar, tüm küresel platformlarda Türk iş 
dünyasının sesini duyuruyor, hakkını sa-
vunuyoruz.

Türk özel sektörü olarak dün olduğu gibi 
yarın da, ülkeyi daha güçlü, daha zengin 
yapmak için üretmeye, emek vermeye de-
vam edeceklerinin altını çizen TOBB Baş-
kanı Hisarcıklıoğlu, elbirliğiyle Türkiye’yi 

dünyanın en büyük ekonomileri arasına 
sokacaklarını vurguladı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba günü Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılı-
mı ile devam etti. TOBB ETÜ Spor Salo-
nu’nda gerçekleştirilen Genel Kurulda 
Hisarcıklıoğlu yeni hükümet sistemiyle 
güçlenen ve hızlanan yönetimde, kararlar 
daha hızlı alınacağını belirtirken, “Dev-
letteki çarkların hızlanması, bürokrasinin 
aşılması, özel sektöre olumlu yansıyacak. 
Böylece Zaman, daha güçlü Türkiye için, 
dayanışma içinde olma ve geleceğe odak-
lanma zamanı. Türkiye’nin yarınını, bugü-
nünden çok daha güzel yapma zamanı, 
Yeni hükümet sistemiyle güçlenen ve hız-
lanan yönetimde, kararlar daha hızlı alınıp 
uygulanacak. Devletteki çarkların hızlan-
ması, bürokrasinin aşılması, özel sektöre 
olumlu yansıyacak. Böylece ekonomide 
yeni bir büyüme modelini ve kalkınma 
hamlesini hazırlayabileceğiz” dedi.

Ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, “2023 Türkiye için 
bir dönüm noktası olacak. Karşı karşıya 
kaldığımız her meydan okumayı bir fır-
sat olarak görüyoruz. İstihdam kampan-
yamızda rakam 1 milyon 170 bine ulaştı. 
Tüm bunlar bu ülkede bir dayanışma ru-
hunu getirecek. Gelecek bilgi temelli eko-
nomi üzerine kurulacak. Ülkemizi küresel 
yatırım merkezi haline getirerek, demok-
ratik ve ekonomik standartları yüksek 
bir Türkiye için hep beraber çalışmalıyız. 
Büyük olmak için imkanlarımız içeride 
ve dışarıda en iyi şekilde kullanmalıyız. 
İşte o zaman Türkiye’nin önünde kimse 
duramaz. Başkalarına uygulamadıkları 
kriterleri bize dayatanlar yarın oyunu bi-
zim kurallarımıza göre kurmak zorunda 
kalacaklar. O zamana kadar durmadan 
çalışacağız.” diyerek Türk ekonomisinin 
geleceğini görüşüldü.

TOBB 73.Genel Kurulu değerlendiren 
BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
S. Kocadon, böyle büyük bir camianın 
parçası olup, Bodrum’u Ankara’da temsil 
etmenin önemini vurgularken, “ Bodrum 
Ticaret Odası olarak bölgemiz ve üyele-
rimiz için Ankara ile köprü görevimiz sü-
rüyor, genel kurul aracılığıyla ihtiyaç ve 
sorunlarımızı iletme imkanı da yakaladık. 
Bodrum Ticaret Odası TOBB bünyesinde 
hizmet veren ve başarıları ile bir ilçe odası 
olmasına rağmen, 365 Oda ve borsa ara-
sında ön sırada yer alan bir meslek kuru-
luşudur.” diyerek görüşlerini dile getirdi.

BODTO heyeti, genel kurul katılımı ya-
nında Ankara’da birçok kurum ziyareti ve 
görüşmeleri de yürütmeye devam ediyor.

Bodrum Ticaret Odası TOBB 73. Genel 
Kurulu katılımı için Ankara’ya gitti. An-
kara’da Muğla Milletvekilleri ile görüşen 
BODTO heyeti 2017 yılı turizm sezonu 
başlarken, Bodrum’un nabzını Ankara’ya 
taşıdı.

23 Mayıs 2017 Salı  günü BODTO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İb-
rahim Akkaya, Mehmet Ayaz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Deniz Eyinç, Meclis Üyeleri 
Hatice Türkel, Toros Demirdöven, M.U-
fuk Gürül ile Genel Sekreter Prof.Dr.Fuat 
Önder’den oluşan heyet Muğla Millet-
vekilleri Nihat Öztürk ve Hasan Özyer’i 
Meclis’te ziyaret etti.

Ziyarette Nisan-Mayıs döneminde Muğ-
la Defterdarlığı ile başlatılan ecrimisil 
çalışması paylaşılırken, Bodrum Ticaret 
Odası “ecrimisil” konusunda çözüm öne-
rileri bir kez daha doğrudan anlatma im-
kanı buldu. 

Milletvekilleriyle yapılan görüşmenin en 
önemli kısmı da yine turizmde yürütülen 
faaliyetler ve geçen yıl düşen turist sa-
yısına bağlı olarak işletmelerin yaşadığı 
sıkıntılar oldu. Başta KOSGEB kredileri 
ve istihdam teşviklerinin Bodrum’da yo-
ğun şekilde kullanıldığını belirten BOD-
TO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. 
Kocadon, “iç ve dış pazarlarda tanıtımı 
güçlendirerek Bodrum’u doğru tanıt-

mak için çalışmaların sürdüğünü belirtir-
ken, tüm üyelerimiz başta olmak üzere 
turist sayısının nitelikli olarak artması ve 
nitelikli turistin Bodrum’u tercih etmesi 
ile turizm gelirlerimizin artırılması, bu 
bağlamda da her türlü destek ve teşviğin 
kamu nezdinde daha çok kullanılabilir ol-
masını temenni ediyoruz” dedi.

Muğla Milletvekilleri sivil toplum kuru-
luşlarının faaliyetlerini yakından takip 
ettiklerini belirtirken, tüm Bodrum’a iyi 
bir sezon temennisinde bulundu. Yaşanı-
lan sorunların çözümü için Meclis’te her 
türlü çalışmayı yürüttüklerini belirtirken, 
görüşülen konuların takipçisi olacakları-
nı belirttiler.

7020 sayılı kanuna göre yapılandırmaya 
girecek olan üyelerimizin 31/03/2017 ta-
rihi   (bu tarih dahil) itibariyle, ödenmesi 
gerektiği halde bu Kanunun yayınladığı 
tarihe kadar ödenmemiş olan; Oda üye-
lerinin Odaya olan borçları kısmen veya 
tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına 
isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, ge-
cikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i ala-
cakların tahsilinden vazgeçilir.

Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında 
yapılandıranlara ve yapılandırma başvu-
rusunda bulunanlara 7020 sayılı Kanun ile 
getirilen yeniden yapılandırma hükümle-

rinden yaralanma imkanı tanımamaktadır.

Bu yeni 7020 Sayılı Kanunla yapılandırılan 
alacağın birinci taksiti bu Kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın 
sonuna (31/08/2017) kadar, kalanı aylık 
dönemler halinde ve azami toplam altı 
eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacak-
lara uygulana faiz, gecikme faizi, gecikme 
zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden 
vazgeçilecektir.

Birinci taksitin son ödeme günü 
31/08/2017 olup, altı aylık taksit yapıl-
ması durumunda kalan beş taksit birer 

7020 Sayılı Kanun Duyurusu

Milletvekilleri Ankara’da Ziyaret Edildi

aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. 
(Vade son ödeme tarihleri 30/09/2017-
31/10/2017-30/11/2017-31/12/2017-
31/01/2018)

Taksitli ödeme yapmak istemeyenler 
başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıy-
la, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar 
(31/08/2017) aidat borcu aslının tamamı-
nı yatırarak bu Kanun hükmünden yarar-
lanabilir.

Yapılandırmadan yararlanmak için; Üyeleri-
mizin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Oda-
mıza dilekçe ile başvurması zorunludur.
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Meclis toplantısının bu ayki konuğu ise, 
Bodrum’da organizasyonlar yapan ve 
düğün turizmi konusundaki 
tecrübelerini aktaran Sema 
Koyunbaba oldu. Sema Ko-
yunbaba,  Bodrum’da dü-
ğün turizmi organizasyonu 
ve MICE hizmeti hakkında 
sunum eşliğinde Meclis 
Üyelerine bilgi verirken; 
“Bodrum’da düğün turiz-
mi organizasyonu ve MICE 
İlçemize konaklama-trans-
fer-restaurant-gece clu-
bü-çiçekçi vb. gibi birçok 
sektöre katkı sağlamak-
tadır. Düzenlenen düğün 
organizasyonlarının en 
düşük maliyetlisi 100.000 
€ en yüksek maliyetlisi de 
1.000.000 € dur. Ancak bu 
pazara Bodrum potansiyel olarak çok ha-
zır değil. 

4 Temmuz Salı günü 
Meclis Başkanı İlhan 
Ersan Başkanlığında 
Bodrum Ticaret Odası 
Meclisi bir araya geldi. 
Haziran ayı olağan Meclis 
toplantısının gündeminde, 
Odamız faaliyetleri, Mayıs 
ayı mizanının tetkiki, 
üyelerimizden gelen 
fiyat tarifesi taleplerinin 
değerlendirilmesi ve 
Bodrum’da Düğün Turizmi yer 
aldı.

Haziran Ayı Meclis Toplantısında Gündem 
Bodrum Düğün Turizmi

Çünkü tedarikçi konusunda oldukça sıkın-
tı çekmekteyiz. Birçok talepler 

İstanbul-İzmir’den getirilmekte ve bu 
da ek bir maliyet. Bodrum’un bu yönde 

tanıtımını yapabilirsek iyi gelirler sağla-
yabiliriz. Şu anda BODTO DTAEP Birimi 

ile ortak fizibilite çalışması 
yapmaktayız. Öncelikle İl-
çemizdeki otellerde ger-
çekleştirilen düğün orga-
nizasyonu sayısını tespit 
edeceğiz. Bu kapsamda 
yapılacak en büyük girişim 
düğün fuarlarına katılmak-
tır. Stand ücretleri biraz 
yüksek, ancak katılımcı ve 
ziyaretçi potansiyeli olduk-
ça yüksek fuarlar.” diyerek 
bilgi aktardı.

  BODTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Serdar 
Kocadon tarafından Oda-
mız Haziran ayı faaliyetleri-
nin sunumunun ardından, 

Mayıs ayı mizanı oylanıp, kabul edilirken, 
fiyat tarifeleri de oy birliği onaylandı.

Muğla Valisi Esengül Civelek’ten BODTO Ziyareti
13.06.2017 tarih ve 
2017/10458 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararıyla Muğla 
Valisi olarak atanarak 
30.06.2017 tarihinde Muğla 
Valiliği görevine başlayan 
Sayın Esengül Civelek, 19 
Temmuz 2017 Çarşamba 
günü kamu kurum ve 
kuruluşlarını ziyaret etmek 
üzere Bodrum’a geldi. 
Faydalı projelerinden 
dolayı Bodrum Ticaret 
Odası’nı tebrik eden Vali 
Civelek, birlikte güzel 
çalışmalar yapacaklarına 
inandığını belirtti.

Muğla Valisi Esengül Civelek ilk ziya-
retinde Bodrum Kaymakamı, Bodrum 
Belediye Başkanı, Bodrum’da görev 
yapan kurum amirleri, muhtarlar, yerel 
yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının 
katılımı ile bir toplantı gerçekleşti. T.C. 
Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’un da 
katıldığı toplantıda tüm temsilciler ve 
yetkililer görev alanları çerçevesinde bil-
gilendirme yaptı.

Vali Sayın Esengül Civelek ardından Bod-
rum Ticaret Odası’nı ziyaret etti.  Ziyaret-
te Meclis Başkanı İlhan Ersan, Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Koca-
don, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Mehmet Ayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Deniz Eyinç, Atilla Serttaş, Erdem Ağan 
ve Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder 
yer aldı.

Bodrum Ticaret Odası, Muğla Valisi 
Esengül Civelek›in ziyaretinden duydu-
ğu memnuniyeti dile getirirken birlikte 

işbirliğinde Bodrum için çalışma isteğin-
de ve arzusunda olduğunu belirtti.      BO-
DTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Serdar Kocadon, “Sayın Valimiz yeni gö-
revinizde öncelikle size başarılar diliyo-
ruz, Bodrum Ticaret Odası 1977 yılından 
bu yana Bodrumlu tüccarlar için çalışan, 
Bodrum ekonomisinin aktörlerini buluş-
turan önemli bir kurumdur. Başta turizm 
olmak üzere, kadın, çevre, eğitim, ar-ge, 
yat imalatı ve mavi yolculuk konuların-
da pek çok faaliyetimiz var. Bu nedenle 
de TOBB Akreditasyon Sistemi içinde 
en yüksek puanla akredite olan Ticaret 
Odasıyız. Bu da Odamız faaliyetlerinin 
dünya standartlarında olduğunu göste-
riyor.” diyerek Oda faaliyetlerini paylaştı.

Özellikle kadın girişimcilere yönelik yö-
netici eğitimleri için      BODTO’yu özel 
olarak tebrik eden Vali Civelek, Bodrum 
Ticaret Odası’nı bu istekli ve faydalı çalış-
malarından dolayı kutlarken, birlikte gü-
zel çalışmalar yürüteceklerine inandığını 
söyledi. 
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Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu 
Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) Bodrum’da, Bodrum Ti-
caret Odası işbirliğiyle düzenlediği Kadın Girişimci 
Yönetici Okulu’nun mezunları, sertifikalarını aldı. 
Odamızda gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 ay süren eği-
timlerde, kadın girişimcilerin, işletmelerinin sürdürü-
lebilirliği için ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini ve viz-
yonu geliştirmek hedeflendi. Eğitimi tamamlayanlara 
sertifikaları, 25 Nisan Salı 2017 günü düzenlenen tö-
renle verildi. 

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Mec-
lis Üyesi Niyazi Atare, Bodrum Ticaret Odası Meclis 
Başkanı İlhan Ersan, BODTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut S. Kocadon, Başkan Yardımcısı Mehmet Ayaz, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Eyinç, Alper Özşeker,Or-
han Dinç, Genel Sekreter Prof. Dr. Fuat Önder ile Ga-
ranti Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Koordinatö-
rü Esra Kıvrak hazır bulundu.

Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiy-
le ilgili bilgi veren Garanti Bankası KOBİ 
Bankacılığı Pazarlama Koordinatörü 
Esra Kıvrak, “Kadın girişimcilerin Türkiye 
ekonomisine sağladığı katkının önemin-
den hareketle, 2006 yılında girişimci ka-
dınları farklı segmentte değerlendiren 
ilk banka olduk. 10 yılı geride bıraktığı-
mız kadın girişimcilere yönelik çalışma-
larımızı; finansman, cesaretlendirme, 
eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak 
üzere 4 temel alanda yoğunlaştırdık. 
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim 
Merkezi’yle 2012’de başlattığımız Kadın 
Girişimci Yönetici Okulu projesiyle, il il 
gezerek girişimci kadınlara sürdürülebi-
lir şirket yönetimi üzerine ücretsiz eği-
tim veriyoruz.

“Kadın Girişimci Yönetici 
Okulu” Mezuniyet Töreni
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Kadın girişimcilerin mesleki donanımı-
nı ve iş hayatındaki varlığını güçlendir-
meyi, kalıcı ve sürdürülebilir kılmayı en 
önemli önceliğimiz olarak görüyoruz.” 
dedi. 

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu Eği-
tim Merkezi Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk Projeleri Direktörü Dr. Işıl Keskin 
Şahan, Bodrumlu girişimci kadınlardan 
beklenen başarıya ulaşıldığına dikkat 
çekerek; “Bu işe karar verdiğimizde ka-
tılımın bu kadar yüksek olmasını bekle-
miyordum doğrusu. Bodrum’a yakışır 
yüksek bir katılım oldu. Diğer taraftan 
katılan kadınlarımızın enerjisini görün-
ce, başarı oranının bu kadar yüksek ola-
cağını bekliyordum…” dedi.

Törende söz alan Bodrum Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Serdar Kocadon, “Bodrum genelinde 
kadınların iş yaşamındaki yeri ve 
etkinliğinin güçlü olduğunu görüyoruz. 
Kendine güvenen, kendi kendine 
yetebilen nesilleri yine kadınlarımız 
yetiştiriyor. Bu nedenle başta üyelerimiz 
olmak üzere tüm kadınlara iş ve sosyal 
alanda destek veriyoruz. Eğitimin 
hem kişisel hem de ticaret hayatına 
sağladığı katkının bilinciyle geleceğimiz 
için çalışan Bodrum Ticaret Odası, 
bugüne kadar 200 eğitimle, toplam 
10.670 katılımcıya ulaştı. 4-25 Kasım 
tarihlerinden 113 kadın girişimcimizle 
gerçekleşen Kadın Girişimci Yönetici 

Okulu eğitimleri sonucunda da 92 
katılımcımız belge almaya hak kazandı. 
Bodrum Ticaret Odası olarak her zaman 
yeni fikirlere ve girişimlere destek 
veriyoruz, ancak bu eğitim çok daha 
anlamlı oldu. Çünkü bu kez kadınlarımızın 
yoğun talebiyle çok verimli 50 saatlik 
eğitimi tamamladık. Eğitimden sonra, 
katılımcılarımızdan iş hayatlarına pozitif 
katkı sağladığımız şeklinde geri bildirim 
aldık. Eğitimin tekrarlanması için yeni 
talepler gelmeye başladı. Başta Garanti 
Bankasına ve 
Boğaziçi Üniversitesine, 
eğitimcilerimize çok 
teşekkür ediyoruz. 
İşbirliğimizin gelecek 
dönemde de 
artarak devam 
etmesini temenni 
ediyoruz.” diye 
konuştu.  

Bodrum Belediye 
Başkanı Mehmet 
Kocadon ise, Bod-
rum’da böylesine 
bir topluluğun be-
lediye başkanı ol-
maktan gurur duy-
duğunu belirtirken,  
“Kendine inanan, 
güvenen, ayakları-
nın üzerinde duran 
bu güzel kadınlarla 
birlikte olmaktan 
dolayı çok mutlu-
yum. 

Sizler altındaki karayı kaybet-
meyi göze alıp, yeni karalar 
keşfeden, yanlış yapmaktan, 
kaybetmekten korkmayan 
bir grupsunuz. İnsanlar ancak 
böyle düşünürse başarıyı elde 
edebilir. Sizler riskleri alan, 
kendine güvenen insanlar-
sınız. Onun için sizleri tebrik 
ediyorum…” dedi.

Ardından eğitim ve sınav prog-
ramında başarılı olan kadın 
girişimcilere sertifikaları dağı-
tıldı. 

Genel Sekreter Prof.Dr. Fuat 
Önder  tören sonrasında 
Bodrum Ticaret Odasının 
geleceğe yönelik yatırım yaptığını 
dile getirerek, önümüzdeki sonbahar 
döneminde kadınlara yönelik olarak, 
geleceğimiz olan çocuklarımızın iyi biri 
girişimci ve lider olabilmesi için özel 
eğitimler düzenleyeceklerinin bilgisini 

verdi. Geleceğin Bodrum Ticaret 
Odası için yeni hizmet binası ile teknik 
altyapımızı güçlendiriyoruz. Eğitimlerin 
önemini çizen Prof.Dr.Fuat Önder, tüm 
gruplara yönelik BODTO faaliyetlerinin 
süreceğini söyledi.
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24 Nisan Pazartesi günü Bodrum Ticaret 
Odası ev sahipliğinde Muğla Defterdarı 
Veysel Sezgin başkanlığında “ecrimisil” 
sorununa çözüm bulunması amacıyla 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
turizmciler ve yat imalatçıları bir araya 
geldi. Toplantıya katılanlar arasında, 

Ecrimisil Sorunu İçin Paydaşlar Toplandı

BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan, 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar 
Kocadon, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı İbrahim Akkaya, Yönetim 
Kurulu Üyesi Deniz Eyinç, Meclis Üyesi 
Toros Demirdöven ile BODER Başkanı 
Halil Özyurt, BOYD Başkanı Serdar 
Karcılıoğlu ve AKP ilçe Başkanı Macit 
Gündoğdu yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan BODTO Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Ko-
cadon, ecrimisil için yıllardır mücadele 
verdiklerini belirterek, “Sayın Defterdar 
geldiğiniz için çok teşekkürler. Ecrimisil 

için çalmadığımız kapı kalmadı, umarım 
bir sonuca varırız. Kazançlardan fazla 
ecrimisil ödemeye başladık. Turizmin 
kötü gittiği bu günlerde dertlerimizi 
anlatalım, çözüm önerilerimizi sunalım. 
Bugün bu işi burada bitirelim.” dedi.

BODTO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı İbrahim Akkaya yürütücülüğünde 
süren toplantıda işletmeler ecrimisil 
konusunda yaşadıkları sıkıntıları örnek-
leriyle dile getirirken, Muğla Defterdar-
lığından gelen heyet Bodrum halkının 
şikayetlerini ve çözüm önerilerini tek 
tek kayda geçirdi.

7-9 Nisan 2017 tarihleri arasında 
mesleki yeterlilik belgesi kapsamında 
ahşap kalıpçısı, duvarcı, sıvacı, seramik 
karo kaplamacısı ve ısı yalıtımcısı 
mesleklerinde 44 aday ile Bodrum 
Ticaret Odası organizasyonu ile sınav 
değerlendiricileri tarafından teorik ve 
uygulama sınavları gerçekleşti. Bodrum 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Serdar Kocadon mesleki 
yeterlilik belgeleri konusunda başta 
inşaat sektörü olmak üzere tehlikeli ve 
çok tehlikeli meslekte faaliyet gösteren 
işyerlerine titiz davranmaları konusunda 
dikkat çekerek, “İşyerlerinde yaşanılan 
iş kazalarını önlemek adına çıkan yasal 
düzenlemelerin diğer bir ayağını oluşturan 
mesleki yeterlilik belge alma zorunluğu, 
işletmelerimizin dikkat etmesi gereken 
önemli bir düzenleme. Ayrıca, belgesiz 
çalışanlar nedeniyle işletmelere idari 
para cezası uygulanmasına neden oluyor, 
bunun önüne geçelim. Mesleki yeterlilik 
kurumu tarafından yetkilendirilmemiş 
hiçbir firma ya da kurum ile bu sınav 
çalışmalarını gerçekleştirmeyin. Çok para 
ödeyerek alacağınız bu belgeler işinizi 
görmeyebilir, bu nedenle Odamız ile 
iletişime geçerek doğru bilgi alabilirsiniz. 
Sınavların uygulanmasında bize destek 
veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür 
ediyoruz.” dedi.

Teori ve uygulama sınavlarını kameralar 
önünde gerçekleştiren katılımcılar 
yapılacak değerlendirmenin ardından 
başarılı oldukları taktirde 5 yıl geçerliliğe 
sahip alanlarına yönelik mesleki yeterlilik 
belgesine sahip olacaklar. Belge 
alma zorunluluğu olan bu meslekler 
kapsamında inşaat sektöründe sınavlarda 
başarılı olan adaylara 31.12.2017 
tarihine kadar belge masrafı ile sınav 

25 Mayıs 2015 tarihinde, 29366 
sayılı Resmi Gazete’de 2015/1 
No’lu tebliğin yayınlanmasıyla, 
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Kanununda yapılan 
değişiklikle, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı tarafından 
belirlenen 48 tehlikeli ve çok 
tehlikeli meslekte çalışanların 
ve çalışmak isteyenlerin 
mesleki yeterlilik belgesi 
almaları zorunlu hale geldi. 
Odamız tarafından başlatılan 
bilgilendirme çalışmaları 
kapsamında 2016 yılından bu 
yana alınan taleplerle, Bodrum’da 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından yetkilendirilmiş 
TOBB’a bağlı MEYBEM ile 
sınavlar yapılmaya başlanmıştır.

ücreti, 01.1.2018 tarihinden 31.12.2019 
tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav 
ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan 
karşılanarak belgenin alınmasında destek 
verilecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi Alınması 
Zorunlu Meslekler: 

Ahşap Kalıpçı, Alçı Levha Uygulayıcısı, 
Alçı Sıva Uygulayıcısı, Alüminyum 
Kaynakçısı, Asansör Bakım Ve Onarımcısı, 
Asansör Bakım ve Onarımcısı, Asansör 
Montajcısı, Baca Montaj Personeli 
(Bacacı), Betonarme Demircisi, Betoncu, 
Çelik Kaynakçısı, Cnc Programcısı, Cnc 
Programcısı, Direnç Kaynak Ayarcısı, 
Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol 
Personeli, Doğal Gaz Çelik Boru 
Kaynakçısı, Doğal Gaz Isıtma Ve Gaz Yakıcı 
Cihaz Servis Personeli, Doğal Gaz İşletme 
Bakım Operatörü, Doğal Gaz Polietilen 
Boru Kaynakçısı, Doğal Gaz Polietilen 
Boru Kaynakçısı, Duvarcı, Endüstriyel 
Boru Montajcısı, Hidrolik – Pnömatikçi, 
Hidrolik – Pnömatikçi, İnşaat Boyacısı, Isı 
Yalıtımcısı, Isıtma Ve Doğal Gaz İç Tesisat 
Yapım Personeli, İskele Kurulum Elemanı, 
Kaynak Operatörü, Makine Bakımcı, 
Makine Bakımcı, Makine Bakımcı, 
Metal Sac İşlemeci, Metal Sac İşlemeci, 
Otomotiv Elektromekanikçisi, Otomotiv 
Mekanikçisi, Otomotiv Montajcısı, 
Otomotiv Sac Ve Gövde Kaynakçısı, 
Panel Kalıpçı, Plastik Kaynakçısı, Seramik 
Karo Kaplamacısı, Ses Yalıtımcısı, Sıvacı, 
Su Yalıtımcısı, Tünel Kalıpçı, Yangın 
Yalıtımcısı.

Mesleki yeterlilik belgesi hakkında detaylı 
bilgi ve kayıt için Bodrum Ticaret Odası 
Dış Ticaret Araştırma Eğitim ve Proje 
Birimi ile iletişime geçebilirsiniz.

Bodrum’da Mesleki Yeterlilik Sınavları Yapıldı
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Bodrum Ticaret Odası konferans 
salonunda, Bodrum Kaymakamlığı 
tarafından 4 Mayıs Çarşamba günü 
gerçekleştirilen Turizm Değerlendirme 
Toplantısına katılanlar arasında, 
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, 
Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk 
Baş, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı 
Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, Bodrum 
Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral 

4 Mayıs Çarşamba günü, 
Bodrum Ticaret Odası 
konferans salonunda Bodrum 
Kaymakamlığı tarafından 
Turizm Değerlendirme 
Toplantısı gerçekleşti. 
Kaymakam Bekir Yılmaz 
toplantıda turizmcilerin 
sorunlarını dinleyerek 
konu ile ilgili paydaşlardan 
sorunlara çözüm getirmelerini 
istedi. Turizmdeki kalite 
sorunu, 12 ay turizm, gümrük 
kapılarında bekleme yaratan 
uygulamalar, yabancı 
bandrollü tekneler, gürültü 
kirliliği, kaldırımlardaki fazla 
masalar, hanutçuluk, şehir 
içi trafiği, çöp döküm alanı 
sorunu ve tabela kirliliği ele 
alınan konular arasındaydı. 

Turizm Değerlendirme Toplantısı 
Odamızda yapıldı

Hakan Üstem, Bodrum Vergi Dairesi 
Müdürü Şebnem Tokbay,  İlçe Yazı İşleri 
Müdürü   Muammer  Şaşmaz, Bodrum 
Gümrük Müdürü, Liman Başkanı 
Türker Kutlu, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri 
Şube Müdürü, Bodrum Belediyesi 
yetkilileri,  Meclis Üyesi Şenel Tuncer, 
9 Nolu Meslek Komitesi üyeleri Adnan 
Caner ve Hüseyin Özsu, BOYD Başkanı 
Serdar Karcıoğlu, TÜRSAB Başkanı 
Sevinç Gökbel, BODER Başkanı Halil 
Özyurt, Deniz Ticaret Odası Bodrum 
Şubesi Meclis Başkanı Hayri Rüştü 
Tezcan, BOTAV Genel Sekreteri Cemil 
Bayraktar ve Bodrum Kent Konseyi 
Başkanı Mustafa Demiröz ile Bodrumlu 
turizmciler yer aldı. 

Kaymakam Bekir Yılmaz: “Eko-
turizm faaliyetlerine önem vermeli, 
sürdürülebilir turizm için çalışarak, 
Bodrum Leleg Yolu gibi projeleri 
arttırmalıyız. “

Turizm sezonunun üç aya sığdırılması ile 
yaşanan sıkıntıların gündeme alınması 
ile başlayan toplantıda, turizmde 
plansız gelişim nedeniyle olumsuzluk 
yaşandığı belirtilerek kültür turizmi için 
yeni çalışmalar yapılması gerektiğinin 
altı çizildi. Tarihi ve arkeolojik zenginlik 
bakımından Bodrum’un çok şanslı 
olduğuna, dikkati çeken Kaymakam 
Bekir Yılmaz, “Eko-turizm faaliyetlerine 
önem vermeli, sürdürülebilir turizm için 
çalışarak, Bodrum Leleg Yolu gibi projeleri 

arttırmalıyız. Turizm sezonunu uzatmaya 
çalışmalı, kongre turizmi, spor turizmi, yat 
turizmi gibi faaliyetleri geliştirmeliyiz.” 
dedi. Bodrum’da kamu hizmetlerinin 
150-200.000 kişiye göre planlandığı 
ancak yazın nüfusun 1 milyonu bulması 
ile hizmet sunmada yetersiz kalındığının 
altını çizen Kaymakam Bekir Yılmaz, “Zor 
bir süreçten geçiyoruz, ancak aklın yolu 
birdir hep birlikte bunları atlatacağız.” 
dedi. 

Odamız 9 Nolu Meslek Komitesi üyeleri; 
deniz turizminde yaşanan liman içi 
trafiği hafifletmek için Bodrum’da iç 
ve dış limanın ayrılması gerektiğini 
önerirken, yabancı bandrollü teknelerde 
kaçak çalıştırılan personel sorununa 
dikkat çekildi. Şehir içi trafik sorunu 
konusunda sunulan çözüm önerileri 
arasında, Cevat Şakir Caddesinin 
Bodrum limanı boyunca araç trafiğine 
kapatılması, sadece işletmelere mal 
taşıyan araçlara belli saat aralıklarında 
izin verilmesi, Bodrum içindeki okul 
bahçelerinin yaz sezonunda otopark 
olarak değerlendirilmesi önerileri 
dikkat çekti. Toplantıda Bodrumlu 
işletmecilerle bir araya gelinerek, 
ilçedeki ses kirliliği hakkında kuralların 
hatırlatılması için görüşmeler yapılması 
karar alınırken, gümrük girişlerinde 
yüz tanıma sistemi ile işlemlerin 
hızlandırılması, limana giriş yapacak 
fazla sayıda yolcu taşıyan teknelerin 
varış saatleri arasının en az 30 dakika 
süre bırakılması önerildi.

Muğla’da faaliyet göstermekte olan 5 oda 
ve 1 borsanın yönetim kurulu başkanları 
10 Mayıs 2017 Çarşamba günü Odamız ev 
sahipliğinde bir araya geldi.

Toplantıya Bodrum Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. 
Kocadon, Muğla Ticaret Ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, 
Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Gökmen, Fethiye Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Akif Arıcan, Marmaris Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal, 
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Reşit Özer İle Yönetim 
Kurulu Başkanlarının yanı sıra Odamız 
Meclis Başkanı İlhan Ersan, Yönetim 

Muğla Odaları ve Borsası 27. Toplantısı 
Odamızda Gerçekleşti

Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim 
Akkaya ve  Mehmet Ayaz ile Yönetim 
Kurulu Üyeleri Deniz Eyinç, Erdem Ağan 
ve Orhan Dinç ile Genel Sekreter Prof.
Dr.Fuat Önder katıldı.

Muğla ilinde başlayan ve ülke genelindeki 
tüm odalara örnek olan ve düzenli 
olarak gerçekleşen Muğla Odalar ve 
Borsası ortak toplantılarının 27.’si geride 
bırakılırken, Bodrum’da bir araya gelen 
Yönetim Kurulu Başkanları hizmet 
verdikleri bölge ve Muğla ili ekonomisini 
turizm sezonu öncesinde değerlendirildi.

BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
S. Kocadon katılan herkese teşekkür 

ederek başladıkları toplantıyı şöyle 
değerlendirdiler; “ Biz, Bodrum özelinde 
üyelerine hizmet veren meslek kuruluşu 
olarak, Muğla ilimizde aynı hedeflerle 
hizmet sunan paydaşlarımızla ortak 
sorunlarımızı konuşmak, birlikte hareket 
ederek daha hızlı ve yapıcı çözümlerle 
üyelerimize doğrudan ulaşmayı 
amaçlıyoruz. Bu toplantılar bizlerin 
hizmetlerini geliştirirken, ortak paydada 
birlikte hareket ederek çok seslilikle 
ortak güç oluşturmamızı sağlıyor. 
Bodrum Ticaret Odası olarak tüm iç ve dış 
paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu 
toplantıları önemsiyoruz.”

Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu 
Başkanları Bodrum, Fethiye, Marmaris, 
Milas ve Muğla genelinde görüşlerini dile 
getirdiler.

Toplantı sonucunda; 

• İl ve ilçe odalarının tek “ada”da fuarlara 
birlikte katılmasını, fuar alanlarını birlikte 
alınması,

• Eylül ayındaki İzmir Enternasyonel 
Fuarının onur konuğu Muğla olması 
nedeniyle ortak tanıtım yapılması,

• Birinci elden yöremizin verilerini resmi 
olarak elde edilememesi nedeniyle 
bu konuda yasal çözüm bulunması 
konularında çalışma yapılmasına karar 
verilerek toplantı tamamlandı.
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21-24 Mayıs tarihleri arasındaki Tunus 
ziyaretine Bodrum Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Alper Özşeker, Bodrum 
Belediyesi’nden Basın-Yayın ve Halkla 
İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Gülizar Akbay ile Basın 
Yayın ve Medya Tasarım Birimi Sorumlusu 
Fikret Hıdır, Türk- Tunus Dostluk Derneği 
Başkanı Cenap Eke, Turgut Reis Tarih, 
Kültür ve Sanat Araştırmaları Derneği 
Başkanı Tarık Eray Çakır, Dernek Yönetim 
Kurulu Üyesi Ayhan Uncuoğlu katıldı.

Heyet Bodrum’un kardeş şehri 
Tunus’un Djerba Adası’nda Houmt 
Souk Belediye Başkanı Cher Nader 
Khimili’yi makamında ziyaret ederek 
görüşmelerde bulundu.  Heyette Tunus 
Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan da yer 
aldı. Heyeti; Djerba Milletvekili Besma 
Jebeli ve Houmt Souk Belediye Başkanı 
Cher Nader Khimili başta olmak üzere 
Houmt Souk Belediyesi’nden direktör 
Nabil Ben Haddada, teknik işler direktörü 
Houcine Daghfas ve koordinatör 
Houcine Tobji ile Seyahat Acenteleri 
Başkanı Hamda Abdellaoui, Tarih ve 

Aralarında Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper 
Özşeker’in de bulunduğu, Bodrum Belediyesi yetkililerinden 
ve sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan heyet, Amiral 
Turgut Reis’in doğduğu Bodrum’dan yola çıkarak Amiral’in 
torunlarının yaşadığı ve Bodrum ile kardeş şehir olan Tunus’un 
Djerba (Cerbe) adasına ziyarette bulundu. Tarih, kültür ve 
kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek, kültür, tarih, sanat, 
turizm, spor alanlarında ortak faaliyetlerin artmasını sağlamak 
amacıyla 21-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 
ziyarette Tunuslular Bodrum’a davet edildi. 

Arkeoloji Derneği Başkanı Rached 
Ben Jemaa karşıladı.   Bodrum Ticaret 
Odasının Stratejik Planı çerçevesinde, 
ÜYELERİNİN İHRACAAT KAPASİTELERİNİ 
DESTEKLEYEREK BODRUM MARKASI 
OLMUŞ İŞLETMELERİ YARATMAK VE 
ULUSAL / ULUSLARARASI BOYUTTA 
TANITMAK faaliyetini hayata geçirmek 

için katıldığı ziyarette, Djerba Milletvekili 
Besma Jebeli’ye, Tunus Büyükelçisi 
Ömer Faruk Doğan’a ve Belediye 
Başkanı Cher Nader Khimili’ye Bodrum 
Ticaret Odası adına Yönetim Kurulu 
Üyesi Alper Özşeker tarafından plaket 
verildi. Ziyaretin amacına ulaştığını, fikir 
alışverişinde bulunularak projelerin nasıl 
hayata geçirilebileceğini tartıştıklarını 
belirten Özşeker, “Samimi bir ortamda 
gerçekleşen ve gelecekte olumlu 
sonuçlarının alınacağını beklediğimiz bu 
ziyaretlerin karşılıklı olarak devam etmesi 
gerektiğini inancındayım.” dedi. 

Beş gün boyunca Tunus’ta çeşitli 
ziyaretlerde bulunarak iki turizm kenti 
arasındaki ilişkileri güçlendirmek 
için görüşmeler yapan olan Bodrum 
heyeti,Tunuslu görevlileri Bodrum’a 
davet etti. 

Amiral Turgut Reis’in Torunlarına Ziyaret

Bosna Hersek ve Kosova’dan gelen 8 
kişilik heyet 4 gün boyunca Bodrum 
başta olmak üzere Muğla ve ilçelerinde 
bir dizi ziyarette bulunuyor. 

Bu çerçevede 26 Nisan 2017 Çarşamba 
günü Bodrum Ticaret Odası heyetini 
ziyaret eden Saray Bosna Ekonomi 
Bakanı Sedzad Milanovic, Turizm 
Bakan Yardımcısı Osman Buz, Bosna 
Hersek İş Adamları Federasyon Başkanı 
Mensur Bektic, Bosna Hersek Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı Sefir Gasal, 
Zenika Kontanu İş Adamları Dernek 
Başkanı Ahmet Alic, Bosna Hersek turizm 
acenteleri dernek Başkanı Diana Mehcic 
ve Kosova Parlemantosu Meclis Başkan 
yardımcısı Milletvekili Fikrim Damka 
ile Kosova Prizren Belediye Başkan 
Yardımcısı Levent Buş ile Bodrum’la 
Bosna-Hersek arasında ticari ilişkilerin ve 
başta turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi 
amacıyla toplantı yapıldı.

Bodrum Ticaret Odasını temsilen Meclis 
Başkanı İlhan Ersan, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Deniz Eyinç 
Ve Erdem Ağan İle Meclis Üyesi Toros 
Demirdöven hazır bulundu.

Odamız Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Akkaya açılış konuşmasına 
Bodrum’a hoş geldiniz diyerek başladı. 
Akkaya, heyete Bodrum’un ticari hayatı 
hakkında bilgiler verdi.

Bosna-Hersek ile ticari işbirliklerinin 
gelişmesi adına yat imalat sektörü 
hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Erdem 

BOSNA-HERSEK İle 
Ticari İlişkiler Gelişiyor

Ağan bilgi verdi. Yine 
Bodrum inşaat sektörü 
hakkında ise Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı 
İbrahim Akkaya 
bilgilendirme yaptı. İki 
ülke arasındaki turizm 
potansiyeli paylaşılırken, 
Bodrum’un yatırım 
alanları paylaşıldı.

Toplantıya TÜRSAB, 
BODER VE BESİAD 
temsilcileri de katıldılar.

Ardından Bodrum Ticaret Odası ile 
Bosna Hersek İşadamları Federasyon, 

Bosna Hersek Esnaf ve Sanatkarlar Odası 
ve Zenicko Dodojskog Bölgesi Esnaf 
Odası arasında ticari işbirliği ve iyi niyet 
protokolleri imzalandı.
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Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından 
yapılan davet üzerine, Dubai merkezli 
şirketler grubunun Yönetim Kurulu 
Başkanı, üyeleri ve CEO’su bölgeye 
yapmayı planladıkları yatırımları 
incelemek için 4 Mayısta Bodrum’a 
geldiler.

Ajansın Bodrum’a davet ettiği Dubai 
merkezli şirketler grubunun Yönetim 
Kurulu Başkanı, üyeleri ve CEO’su 
Bodrum’da yapmayı planladıkları projeler 
kapsamında Bodrum Ticaret Odası’nı 
ziyaret etti. BODTO Yönetim Kurulu 

Başkanı Mahmut S. Kocadon, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim 
Akkaya ve Mehmet Ayaz ile Yönetim 
Kurulu Üyesi Deniz Eyinç hazır bulundu. 
Muğla Yatırım Destek Ofisi tarafından; 
Bodrum’un turizm potansiyeli ve önerilen 
yatırım yerleri hakkında sunumun 
yapılmasının ardından Yatırımcı Heyet, 
Muğla Yatırım Destek Ofisi yetkilisi 
ve BODTO Yönetim Kurulu Üyeleri ile 
birlikte yatırım alanlarını yerinde inceledi.

Dubai’nin önde gelen firmalarından 
olan yatırımcı grup; Sağlık hizmetleri, 

kişisel bakım merkezi, konut projeleri, 
inşaat, gayrimenkul, otel ve eğlence 
tesisleri alanında hizmet vermekte olup, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai’nin en 
büyük özel sektör firmalarından birisi. 
Firmanın Dubai’de ve Sharjah’ta otelleri, 
alışveriş merkezleri, iş merkezleri, 
tamamlanmış rezidans projeleri, 
hastaneleri; Londra’da ve Suriye’de 
hastane ve otelleri bulunmakta. Grubun 
aynı zamanda, Avrupa ülkelerinde turizm, 
sağlık, yenilenebilir enerji ve gayrimenkul 
sektörlerinde büyük ölçekli yatırımları 
mevcut.

Dubaili Yatırımcılar Bodrum’da
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T.C. Bodrum Ticaret Odası, Bodrum 
Leleg Yolu doğu etabının açılışını 1 
Nisan 2017 Cumartesi günü Gedikligöl 
Mevkiinde gerçekleştirdi. Açılış 
konuşmaları ve plaket töreninin 
ardından Bodrum Leleg Yolu’nun doğu 
etabı kapsamındaki 7 km lik parkur 
yürünürken tarihi ve doğal güzellikler 
keşfedildi. 

26 Mart 2016’da Pedasa Antik Kentinden 
başlayıp, Çukursarnıç-Konacık tarihi yolu 
takip edilerek yapılan yürüyüşten sonra, 
tüm doğaseverler doğu etabının açılışını 
heyecanla beklemekteydi. Pedasa’dan 
sonra bir diğer Leleg yerleşimi olan The-
angela’da gerçekleşen açılış töreninde 
Muğla Valisi Amir Çiçek, Vali Yardımcısı 
Fethi Özdemir, MSKÜ Rektörü Mansur 
Harmandar, Bodrum Kaymakamı Be-
kir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı 
Mehmet Kocadon, Muğla Gençlik Spor 
İl Müdürü Serkan Öcalman, Muğla Or-
man Bölge Müdürlüğünü temsilen Ümit 
Portakal, BODTO Meclis Üyeleri, çeşitli 
STK temsilcileri, akademisyenler, basın 

Bodrum Leleg Yolu Doğu Etabı Açıldı

mensupları, BODTO Üyeleri, doğa yürü-
yüş kulüpleri, AKUT Derneği, Muğla 911 
Arama Kurtarma Derneği, sanatçılar ve 
doğaseverler yer aldı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, “Bodrum Yarı-
madasının ormanları da güzel, kıyıları, 
körfezleri, insanları ve gastronomisi de... 
Ama en güzel şey Bodrum’un tarihi… Bu 
proje o dönemde yaşayan Leleg mede-
niyetini tarihiyle tanıtmak ve turizm ile 
sporu birleştirmek için hazırlanmıştır. 
Tarihi, denizi, ormanı güzel olan yerlerde 
yürümek, spor yapmak güzeldir.” diyerek 
herkesi Bodrum Leleg Yolunu yürümeye 
davet etti.  

Açılış konuşmasını yapan BODTO Yö-
netim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar 
Kocadon, “Bodrum Ticaret Odamız pay-
daşlarıyla sürdürdüğü yoğun bir çalışma 
sonucunda, GEKA desteği ile bugün Bod-
rum Leleg Yolu Projesinde sona yaklaştı. 
Projemizin %90’nını tamamladık. Bu 
konuda bize destek veren, başta Muğla 
Valisi Amir Çiçek’e, Bodrum Kaymakamı 
Bekir Yılmaz’a, Muğla Orman Bölge Mü-
dürü Mehmet Çelik’e, GEKA Genel Sek-
reteri Özgür Akdoğan’a, Bodrum Bele-
diye Başkanı Mehmet Kocadon’a ve bize 
bu güzellikleri bırakan Leleg uygarlığına 
teşekkür ediyoruz.” dedi.

Uluslararası Etkinliklerle Leleg 
Yolunun Tanıtımı Devam Edecek

BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan ise, 
Bodrum’un tarihi güzelliklerine dikkat 
çekerek “185 km’lik bu yolu turizme aça-
rak bölgemizin doğal yapısının, tarihsel 
dokusunun korunmasını hedefliyoruz. 
Gelecek dönemde uluslararası etkinlik-
lere de ev sahipliği yaparak projenin so-
nuçlarını göreceğiz.” diyerek görüşlerini 
dile getirdi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı açılış töre-
ninde, Bodrum Ticaret Odası tarafın-
dan, projeye verdikleri katkılardan do-
layı Muğla Valisi Amir Çiçek ve Bodrum 
Kaymakamı Bekir Yılmaz’a plaket takdim 
edilirken, Muğla 911 Arama Kurtarma 
Derneği de BODTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon’a ger-
çekleştirdikleri çalışmalardan dolayı bir 
plaket sundu. 

Muğla Valisi Amir Çiçek, Bodrum Kay-
makamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye 
Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak 
üzere protokol üyeleri ve yürüyüş se-
verlerin katılımı ile 7 km’lik güzergah 
boyunca Çiftlik-Etrim karayolunun en 
yüksek noktasında Gedikgöl mevkiinde 
başlayan yürüyüşte Kaplan dağına varıl-
dıktan sonra Leleg kalıntıları görülerek 
Kaklık patikasına varıldı. Ardından Koca-
çal tepesine çıkılarak Bodrum Leleg Yolu 
ana güzergahından çıkılıp, Küçüksarnıç 
deresine inildi. Çat köprüsünde yürüyüş 
son buldu. Katılımcılar etkinlikten duy-
dukları memnuniyeti dile getirerek Bod-
rum’un saklı kalmış güzelliklerini yerinde 
görme fırsatı yakaladı. 

Bundan sonraki süreçte alt yapı çalışma-
ları GEKA finansmanı ile tamamlanan 
Bodrum Leleg Yolu Projesi tanıtım faa-
liyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması 
yerel, ulusal ve uluslararası tanıtımlara 
başlanması planlanıyor. 

 Mahmut Serdar 
Kocadon: “Herkesi 

Bodrum’u yürüyerek 
keşfetmeye davet 

ediyoruz.”

28 Haziran 2017 Çarşamba günü 
Muğla Valisi Amir Çiçek, Valiler 
Atama Kararnamesi sonucunda görev 
değişikliği nedeniyle veda ziyaretleri 
kapsamında Bodrum’a geldi. 

BODTO Meclis Başkanı İlhan Ersan 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Serdar Kocadon’un karşıladığı Amir 
Çiçek, Muğla’da görev yapmış olmaktan 
çok mutlu olduğunu belirterek, “3 
yıldır burada görev yapıyorum. Yeni 
çıkan görevlendirmem sebebiyle de 
artık başka bir yerde görev yapmak 

durumundayım. Ben bu gidişimde 
şunu anladım ki; insanın çok sevdiği ve 
severek görev yaptığı yerden ayrılması 
çok zor oluyormuş. Görev yaptığım süre 
boyunca birlikte çalıştığım herkese 
teşekkür ediyorum.”    dedi. Bu süreçte 
BODTO projelerine ve faaliyetlerine 
katkı veren Muğla Valisi Amir Çiçek’e 
teşekkür eden BODTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “Sayın 
Valim sizin enerjiniz ve desteğinizle 
üyelerimize ve Bodrum’a faydalı olacak 
birçok çalışmada birlikte yol aldık. Biz 
sizinle çalışmaktan çok keyif aldık, her 

zaman Bodrum sizi hatırlayacaktır, bir 
diğer evinizin de Bodrum’da. Buradan 
sonraki görevlerinizde size başarılar 
diliyoruz.” diyerek Muğla Valisi Amir 
Çiçek’e teşekkür plaketi takdim etti.

Bir dizi ziyaret sonrası Muğla Valisi Amir 
Çiçek tüm Muğla protokolünün katılımı 
ile Muğla Altınkalp Restaurantta bir 
veda yemeği verdi. Yemeğe Bodrum 
Ticaret Odası’nı temsilen BODTO Meclis 
Başkanı İlhan Ersan ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Serdar Kocadon 
katıldı.

MUĞLA Valisinden Veda Ziyareti



Haberler
BODTO

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü yetkilileri Muğla’daki SİT 
bölgelerinde inceleme yapmak üzere 
Bodrum’a da geldi. 

Bodrum Ticaret Odası Konferans 
Salonunda 13 Mayıs 2017 Cumartesi 
günü gerçekleşen 
değerlendirme toplantısına 
Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürü Kemalettin 
Cengiz Tekinsoy, Genel Müdür 
Yardımcısı Celalettin Alkan, 
Araştırma ve Tescil Daire 
Başkanı Ahmet Demirtaş, 
Bodrum Kaymakamı Bekir 
Yılmaz, Bodrum Belediye 
Başkanı Mehmet Kocadon, 
Bodrum Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut S. Kocadon, Bodrum 
Deniz Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Gündüz 
Nalbantoğlu, AK Parti 
Bodrum İlçe Başkanı Macit 
Gündoğdu, Bodrum Kent 
Konseyi Başkanı ve Bodrum Denizciler 
Derneği Başkanı Mustafa Demiröz 
ile Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) 
gönüllüleri katıldı.

Türkiye genelini 21 bölgeye ayırdıklarını 
belirten Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil 
Dairesi Başkanı Ahmet Demirtaş doğal 

Bodrum’daki Sit Alanları Görüşüldü

sit alanları konusunda bilgilendirme 
sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumun ardından gerçekleşen soru 
cevap bölümünde, katılımcılar merak 
ettikleri konuları sorma fırsatı yakaladı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy 
ise, “Muğla’ya incelemelerde bulunmak 
için geldik. Burada yapılabilecek işler 
nelerdir, yapılabilecek yatırımlar 
nelerdir, yörenin ne tür eksiklikleri var, 
bunları tespit etmek için buradayız. 
Yeni yapılan SİT çalışmaları ile ilgili bir 

bilgilendirme toplantısı talep edildi 
bizden. Biz de buraya gelmişken 
toplandık. Yerel yöneticiler ve sivil 
toplum örgütlerinden temsilcileri 
destek verdi. Güzel bir toplantı 
oldu. Zannederim bu birlikteliğimiz 
istişarelerimiz devam edecek. Bodrum 

açısından şu anda yeni SİT 
çalışmaları ile ilgili tescil 
edilmiş hiçbir yer yoktur. 
Sadece projeyi gerçekleştiren 
firmanın yapmış olduğu 
çalışma vardır. Bu daha son 
halini almamış bir çalışmadır. 
Bundan sonraki aşamalarda 
Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Komisyonu’ndan 
geçecek, daha sonra Genel 
Müdürlüğe gelecek, bizim 
tarafımızdan incelenecek ve 
en son olarak da bakanlığın 
onayına sunulacak. Daha 
kat edeceği çok mesafe 
var. Düzeltilecek çok 
şey var. Vatandaşlarımız 
sakin olsunlar ve paniğe 

kapılmasınlar” dedi.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum 
Belediye Başkanlığı oluruyla 
oluşturulacak ekibin Ankara’da 
Bodrum’da ki sit alanları ve korunacak 
alanların planlanmasıyla ilgili çalışmak 
üzere Ankara’ya davet edilmesi kararı 
ile toplantı sona erdi.

Odamız Genel Sekreteri Prof. Dr. Fuat 
Önder, akreditasyonun gerekliliklerinden 
olan etkin üye iletişimine dikkati 
çekerek 2017/2018 döneminde 
başta kadın girişimciler olmak üzere 
Bodrum’da markalaşmış ve başarıyı 
yakalamış işletmelere üye ziyaretlerini 
arttıracaklarını bildirdi.

24 Nisan Pazartesi günü, Bodrum’un 
başarılı peyzaj tasarım firmaları arasında 
yer alan Gül Design’ı ziyaret eden 
BODTO Genel Sekreteri, firma sahibi 
kadın girişimci Gül Palabıyık ile görüştü. 
Bodrum’daki birçok projede imzası 
bulunan Gül Design’a işletme kapasitesi, 
Bodrum’un yerel bitkileri ve peyzajdaki 
güncel eğilimleri soran Önder, ayrıca üye 
talep ve önerileri hakkında bilgi aldı.  

“Sırrım çok çalışmak ve 
işimi sevmek.”

Bodrum’un peyzajda en büyük sorununun 
su sıkıntısı olduğunu ve bu nedenle çok 
su istemeyen burada yetişen zeytin, nar, 
Bodrum ağacı vb. bitki türlerini tercih 
ettiklerini belirten Palabıyık, yaklaşık 
10.000 m2’lik bir alanda dikim öncesi 

Kadın Girişimcilere Üye Ziyaretleri

fidanları muhafaza ettiklerini, fidan 
üretimi yapmadıklarını, yıl boyunca proje 
üreterek tasarım, uygulama ve bakım 
hizmeti verdiklerini belirtti. “2004 yılında 
firmamı kurdum. Peyzaj mimarı olmayı 
kafama koyduğumda ortaokuldaydım, 
mesleğimi çok seviyorum. Başarımın 
sırrı çalışmak ve sevgi…” diyen Palabıyık, 
Bodrum Ticaret Odası’na ziyaretleri için 
teşekkürlerini sundu. 
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Bodrum Kültür Turizm Ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Mehmet Dağoğlu ve 
Üyeler Ali Şengün, Emine Bar, Şükrü 
Kum, Mehmet Özen, Akın Fetvacı’dan 
oluşan heyet dernek faaliyetlerini 
paylaşmak amacıyla 12 Nisan 2017 
Çarşamba günü BODTO’yu ziyaret 
ederken gündem yine Bodrum oldu. 

Ardından Bodrum Rotary Klübü Başkanı 
Petek Atalay ve üyeler Fatoş Cingöz, 
İzzet Evin ve Muzaffer Buyruk ziyaret 
etti. Yapılan görüşmede kulübün 
Bodrum için yürüttüğü faaliyetleri 
paylaşılarak görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Her yıl Mayıs ayının 2. Pazartesi günü 
başlayıp 1 hafta süren Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) Haftası kutlama 
etkinlikleri kapsamında 16 Mayıs  Salı 

18 Mayıs Perşembe günü Bodrumspor Başkanı 
Rıza Karakaya ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bodrum 
Ticaret Odasını ziyaret etti.

Spor Toto 2. lige yükselerek gururumuz olan ve 
Bodrum’a büyük bir sevinç yaşatan Bodrumspor, 
şampiyonluk kupası ile BODTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut S. Kocadon’a verdiği desteklerden 
ötürü teşekkür etti.

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. 
KOCADON, “Bodruma bu büyük mutluluğu ve onuru 
yaşattıkları için şampiyonlukta emeği geçen başta 
futbolcularımız olmak üzere, tüm Bodrumspor 
camiasına teşekkür ediyor ve kutluyorum. 
Bodrum’un çıtasını her alanda dalgalandırmaya 
devam edeceğiz. Bodrumsporumuz gelecek sezon 
yine başarılarına başarı katacak.” diyerek Bodrum 
Ticaret Odası’nın spora verdiği desteğin öneminin 
altını çizdi.

Bodrum SGK Müdürü

günü Bodrum SGK Müdürü Fatma 
Turan Bodrum Ticaret Odası’nı ziyaret 
etti. Ziyarette BODTO Yönetim Kurulu 
Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon 

hazır bulunurken, üyelerimizin 
en yoğun şekilde iletişim halinde 
bulunduğu kamu kurumu olarak Sosyal 
güvenlik kurumunun yeni hizmet 
yerine geçerek daha verimli çalışma 
sürdürdüğünü belirtirken, her zaman 
ortak çalışmalar yapmak için hazır 
olduklarını belirtti.

Bodrum SGK Müdürü Fatma Turan ise 
Kurumun ülkenin neredeyse yüzde 
yüzünü kapsayan bir genel sağlık 
sigortası kapsamda olduğunu ve 
derinlik bakımından oldukça geniş 
olan kaliteli ve gelişen teknoloji ile 
yarışan bir sağlık hizmeti ile daha etkin 
bir sigortacılık hizmeti sunmak için 
çalıştığını belirtti.

Bodrum istihdam hayatı, yapılandırma 
ve işletmelere yönelik istihdam 
teşvikleri ziyarette görüşülen konular 
arasındaydı.

Bodrumspor Şampiyonluk Kupası Odamızda

Yazar Ayser Özbulut 

Boğazımdaki Yumrular kitabının yazarı Ayser Özbulut Bodrum 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon’a 
ziyarette bulundu.

20 Nisan 2017 Perşembe günü gerçekleşen ziyarette Yazar Ayser 
Özbulut kitabını BODTO ile paylaşırken, gerçek yaşam hikayesini 
kitaplaştırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

BODTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. Kocadon, ziyareti 
için teşekkür ederken, Bodrum’da okur yazar oranının yüksek 
olduğundan guru duyduğunu belirtirken, Bodrum’un geçmişten bu 
yana edebi anlamda önemli yazarlar, şairlere ev sahipliği yaptığını 
söyledi.

Ziyaret kapsamında Bodrum’da kış aylarında etkinliklerin gelişmesi 
amacıyla yazarlarla söyleşiler ve kitap fuarının hayata geçirilmesi 
görüşleri paylaşıldı.

2 Mayıs Salı günü Muğla Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz 
Bodrum Ticaret Odası’nı ziyaret etti. 
Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut S. Kocadon, Yönetim Kurulu 

Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, 
Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Dinç ve 
Meclis Üyesi Toros Demirdöven hazır 
bulundu. Ziyarette Bodrum’da inşası 
süren Bodrum Gençlik Merkezi inşaatı 

görüşülürken, BODTO 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut S. Kocadon İl 
Müdürü Serkan Öçalmaz’a 
Bodrum Leleg Yolu 
yürüyüşüne katılımlarından 
dolayı teşekkür etti.

BODTO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut S. Kocadon, 
Bodrum Leleg Yolu projesi 
kapsamında 19 Mayıs Gençlik 
Haftasında üniversitelilere 
yönelik bir organizasyon 
gerçekleştirilmesini önerirken, 
Bodrumpark projesini; gelinen 
süreci anlatarak, projenin 
yeniden hayata geçirilmesi için 
birlikte çalışılmasını teklif etti.

Muğla Gençlik Spor İl Müdürü
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İl Müdürü Serkan Öçalmaz, konuyu takip 
ederek yeniden değerlendireceğini, 
Muğla ve Bodrum’un spor altyapısının 
gelişmesinin önemine değinirken, BODTO 
ile ortak çalışma yürütebileceklerini 
belirtti.



Haberler
BODTO

Bodrum Sağlık Vakfı Yeni Seçilen Yönetimi

Bodrum’un önde gelen sivil toplum 
kuruluşlarından Bodrum Sağlık Vakfı, 
31 Mart Cuma günü Bodrum Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Serdar Kocadon’u makamında ziyaret 
etti. Bodrum Sağlık Vakfı’nın 9. Olağan 
Genel Kurul toplantısında Yönetim 
Kurulu Başkanı seçilen İbrahim Akkaya 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ülker İnan, 
Yılmaz Algül, İlknur Özer ve  Begonvil 
Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü 

İlknur Şengül’ün katıldığı görüşmede 
Sağlık Vakfının yeni dönem çalışmaları 
için birlikte hareket edilmesi kararı alındı. 
Görüşmenin ardından İbrahim Akkaya 
tarafından Sağlık Vakfında Rehabilite 
edilen çocuklar tarafından yapılan seramik 
bir tabağı takdim etti. Mahmut S. Kocadon 
yeni görev döneminde Sağlık Vakfı 
Yönetim Kuruluna başarı temennisinde 
bulundu. 

21 yıldan beri hizmet vermeye devam 
eden Bodrum Sağlık Vakfı, Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından belirlenen fizyoterapi 
ve kişisel gelişim hizmetlerinin yanı 
sıra, engelli bireylerin bağımsız olarak 
yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak, 
kent donatılarının engellilere uygun hale 
getirilmesi için yeni projeler üretmek, 
ailelerin ve toplumun engellilik ve sorunları 
konusunda farkındalıklarını arttırmak 
amacı ile Bodrum’a hizmet vermektedir.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin 
Bayar, 12 Mayıs Cuma günü Odamızı 
ziyaret etti. Ziyarette Meclis Başkanı İlhan 
Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
S. Kocadon, Başkan Yardımcıları İbrahim 
Akkaya ve Mehmet Ayaz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Orhan Dinç hazır bulundu.

Meclis Başkanı İlhan Ersan ziyaretten 

Muğla Vergi Dairesi Başkanı 
Odamızdaydı

dolayı Muğla Vergi Dairesi Başkanı 
Hüseyin Bayar’a teşekkür ederken, 
Bodrumlu mükelleflerin sezon öncesi 
sorunlarını ve dileklerini paylaştı. Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. 
Kocadon ise, başta ecrimisil sorunu 
kapsamında yürütülen faaliyetleri, gelinen 
aşamaları anlatırken, “Maliye Bakanlığının 
birçok konudaki girişimleri biz işletmeler 

için önemli adımlar. Geçtiğimiz yıldan bu 
yana ekonomik durgunluğun yaşandığı 
ülkemizde, biz Bodrumlular da etkilendik. 
Tüm kış geçmiş yıl kaybettiğimiz turist 
sayısına yeniden ulaşmak için çalışmalar 
yaptık, umarız üyelerimiz açısından güzel 
bir sezon geçiririz.” Diyerek görüşlerini 
dile getirdi.

Özellikle ekonominin güncel durumu 
değerlendirilirken, ecrimisil, okulların ve 
sınav döneminin turizm sektörüne uygun 
programlanması konuları görüşüldü.

Muğla Vergi Dairesi Başkanı Hüseyin 
Bayar, 6736 sayılı Kanun ile yapılandırılması 
konusunda yürütülen çalışmaları anlattı. 
Özellikle yapılandırmadan faydalanan 
mükelleflerin 2017 yılı Ocak ayından Mayıs 
ayına ertelenen vergi yapılandırmalarında 
2. Taksit ödemeleri ile vergi 
yapılandırmasında 1. Taksiti ödememiş 
olanlar için 1. ve 2. taksiti birlikte ödemek 
koşulu ile yapılandırmanın bozulmaması 
için son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2017 
çarşamba günü olduğunu altını çizerek, 
tüm mükelleflerin bu tarihe dikkat 
etmeleri yönünde bilgilendirilmesini 
istedi.

13 Nisan Perşembe günü Muğla Milletvekili 
Hasan Özyer Bodrum Ticaret Odasını 
ziyaret etti. Ziyarette Meclis Başkanı İlhan 
Ersan, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
S. Kocadon, Başkan Yardımcıları İbrahim 
Akkaya, Mehmet Ayaz ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri Deniz Eyinç, Orhan Dinç ve Meclis 
Üyesi Mahmut Özgür Yağcı hazır bulundu. 
Ak Parti İlçe Başkanı Macit Gündoğdu ve 

Muğla Milletvekili Hasan Özyer BODTO’da

Kadın Kolları Başkanı Fatma Eraslan da 
ziyaretçi heyetinde yer aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut S. 
Kocadon’un katıldığı 12 Nisan Çarşamba 
günü Kültür ve Turizm Bakanı Nabi 
Avcı ile yapılan turizm değerlendirme 
toplantısının ardından,  sonuçları 
görüşmek aynı zamanda Bodrum 

ekonomisi kapsamında kapsamlı bir 
görüşme yapmak amacıyla gerçekleşen 
toplantıda, sezonun uzatılması, yabancı 
ziyaretçi sayısının artırılması, yürütülecek 
faaliyetler görüşüldü.

Planlanan çalışmaların takibi için ilerleyen 
günlerde yeniden bir araya gelinmesi 
kararlaştırılarak ziyaret sona erdi.

5 Mayıs Cuma günü St.Petersburg’tan 
gelen sanatçı heyeti Odamızı ziyaret 
etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Serdar Kocadon, Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Meclis 
Üyesi Toros Demirdöven hazır bulundu. 

St. Petersburg’lu sanatçılar akademi 
mezunu profesyonellerden oluşurken, 
heyetteki sanatçılar Vitaly Vasiliev, 
İrina Dashevskia, Aleksandr Gaev, 
Anna Sosenskaıa, Boris Sergeev, 

St.Petersburg’lu Sanatçılar

Khan Abduragımov, Maria Aprasidi, 
Olga Sagakon, Sergey Gaev, Tamila 
Mamatova’tan oluşmaktaydı.

Bodrum’un sanat altyapısını geliştirmek 
üzere çalışmalar yürütmek istediklerini 
belirten heyetin Bodrum’a verdiği bu 
önerinin çok kıymetli olduğunu belirten 
Mahmut S. Kocadon, sanatçıların 
gözünden Bodrum temasının işlenmesinin 
gurur verici ve geleceğin Bodrum’u 
için umut verici olduğunu belirterek 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Nisan-
ekim ayları arasında 10 kişilik heyet, 
konaklama-ulaşım-heykel için mermer 
hilti ve yer tahsis edilerek, Bodrum’un 
yerel ve tarihsel özelliklerini taşıyan 
heykel eserleri yaparak, Bodrum’un 
sanat altyapısını geliştirmek için çalışma 
yapmak istediğini belirtirken, bu eserlerin 
Bodrum’da görülebilmesi sağlanması 
amaçlanıyor. Konunun yönetim kurulunca 
görüşülmesine karar verilerek ziyaret sona 
erdi.
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Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Yük-
sekova Ticaret ve Sanayi Odası işbirli-
ğinde, Muğla İl Jandarma Komutanlı-
ğı’nın da desteğiyle gerçekleştirilen 
Gönül Köprüsü Projesi kapsamında 
Yüksekova’dan Muğla’ya gelen başarılı 
40 öğrenci   Bodrum Ticaret Odası or-
ganizasyonu ile 17 Haziran Cumartesi 
günü İçmeler Yelken Klübü’nde misa-
fir edildi. BODTO Başkanı Mahmut 
Serdar Kocadon, Yönetim Kurulu Üye-
si Deniz Eyinç ve Genel Sekreter Prof. 
Dr. Fuat Önder’in de katıldığı karşı-
lamada öğrencilere Bodrum manda-
lina suyundan üretilen dondurmalar 
ikram edildi. Rehber öğretmenleri ve 
cankurtaranlar eşliğinde denize giren 
öğrencilerle BODTO ve Yelken Kulüp 
çalışanları yakından ilgilendi.  Ayrıca, 
B.B. Bodrumspor yelken şubesi ant-
renörleri, en başarılı öğrenciler ara-
sından seçilen guruba sürat botlarıy-
la deniz turu yaptırarak yelken sporu 
hakkında bilgiler verdi.

13 Haziran Salı Günü 
Muğla’ya gelen Hakkari-
Yüksekovalı 12 -15 yaş arası 
öğrenciler, 4 gün boyunca 
Muğla ve ilçelerini gezdi. 
17 Haziran Cumartesi günü, 
Bodrum Ticaret Odası’nın 
konuğu olarak Bodrum’a 
gelen 40 kişilik öğrenci 
gurubu gün boyu Bodrum 
Belediyesi İçmeler Yelken 
Kulübü’nde deniz ve 
güneşin keyfini çıkardı.  

“Çocukların yüzlerinde 
gördüğümüz 

gülümseme bizim için 
en büyük sevinç.”

BODRUM Yüksekovalı Öğrencileri Ağırladı

belirten BODTO Başkanı Mahmut Ser-
dar Kocadon, “Bu proje Türkiye’deki 
Odalar arası dayanışmanın en güzel 
örneklerinden biri, biz de BODTO 
olarak bu projeye destek vermekten 
mutluyuz. Geçen gün Muğla’daydım 
kaç kişi denizi görmedi deyince öğren-
dim ki çocukların yarısı denizi görme-
miş, sonra ben de kalkıp dedim ki; ben 
de ilk kar yağışını 18 yaşımda gördüm! 
Çocuklar çok mutlu, biz de çok mutlu-
yuz, umarım hayatları boyunca da hep 
böyle gülümserler…” diyerek duygu 
ve düşüncelerini dile getirdi. 

Bodrum’un eşsiz denizinde gün boyu 
hem eğlenen hem de eğitim alma fır-
satı yakalayan öğrenci gurubu, Bod-
rum çarşısını gezdikten sonra akşam 
saatlerinde Muğla’ya döndü. 2 rehber 
öğretmen ve Muğla Ticaret ve Sanayi 
Odası görevlileri eşliğinde 5 gün bo-
yunca tatil yapan öğrenciler 18 Hazi-
ran Pazar günü Muğla’dan ayrıldı. 
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Değerli Üyelerimiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 
havalimanlarında ardiye ücretlerini 
(serbest zaman uygulamasını) düzenleyen 
2017/10 sayılı genelge 05/05/2017 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu çerçevede ithalat ve ihracat yapan 
firmaların eşyasının havalimanına ve 
deniz limanına indirilmesini takiben 
ücretsiz ardiye hizmeti verildiği zaman 
dilimini ifade eden serbest zaman 
uygulamasından 24 saatten 7 güne kadar 
kargo sahiplerine ücretsiz ardiye hizmeti 
verilmektedir. Ülkemizin yurtdışındaki 
rekabet şansının artırılması için yapılan 
düzenleme ile ilk 12 saatlik süre içinde 
ayrıştırma işlemi yapılarak gümrük 
işlemlerinin tamamlanması halinde hiçbir 
ücret talep edilmemesine, ayrıca, ilk 

Havalimanı Ardiye Ücretleri Hakkında Duyuru

12 saati takip eden 13 saat süre içinde 
ithalat işlemlerinin tamamlanarak eşyanın 
alıcısına teslimi halinde en fazla 200-TL 
ardiye ücreti alınacak olup, bu ücret dışında 
yükleme, boşaltma, ordino, terminal, 
elleçleme, hamaliye, forklift, tartım, devir, 

muayene, yer hizmeti, aktarma vb. isim 
altında hiçbir ücret talep edilemez.

İlgili genelgeye http://ggm.gtb.gov.tr/
mevzuat/genelgeler/2017 linkinden 
ulaşabilirsiniz.
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01.01.2015  tarihinden  itibaren  
ülkemizde  yaşanan  doğal  afetler  (sel,  su  
baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal 
şiddette fırtına) genel grev, yangın, 
halk hareketleri, terör vb. durumlardan 
etkilenen ve bu durumu ilgili resmi 
makamlardan (Valilik/Kaymakamlık) 
belgeleyen,  KOSGEB  Veri Tabanı’na  
kaydı  onaylı,  imalat  sanayiinde  faaliyette  
bulunan işletmeler  ile  Organize  Sanayi  
Bölgelerinde  faaliyette  bulunan  tüm  
işletmelere  uygun koşullarda finansal 
destek sağlanması amacıyla “2017 
Yılı Acil Destek Kredisi Protokolü” 
imzalanmıştır.

Bahse konu Acil Destek Kredisi Programı;

İşletme başına üst limiti 100.000.-TL,

Sıfır (0) faizli,

İlk 12 (oniki) ayı ödemesiz, kalanı üçer 
aylık eşit taksitler halinde ödemeli 
toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli, olarak 
uygulanacaktır.

Programda şu bankalar yer almaktadır:

Akbank T.A.Ş.

Denizbank A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T. Garanti Bankası A.Ş.

KOSGEB’den Duyurular

T. Halk Bankası A.Ş.

T. İş Bankası A.Ş.

T. Vakıflar Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

İşletme başına 22.600.- 
(yirmiikibinaltıyüz) TL olan faiz/kar 
payı bedelinin tamamı, İdare KOSGEB 
Başkanlığı tarafından ödenecektir.

2016 Yılı Acil Destek Kredi Faiz Desteği 
Programından ve Kilis İli Acil Destek 
Kredi Programından faydalanan 
işletmeler 2017 Yılı Acil Destek Kredisi 
Programından faydalanamazlar.

Kredi Başvurusunda bulunan İşletmeler, 
ilgili kamu kurumlarından (Valilik/
Kaymakamlık)  01.01.2015 tarihinden 
itibaren ülkemizde yaşanan doğal 
afetler (sel, su baskını, zelzele, büyük 
kuraklık, anormal şiddette fırtına) genel 
grev, yangın, halk hareketleri,   terör vb. 
durumlardan zarar gördüklerini  österen  
resmi  belge  ile   bağlı bulundukları 
KOSGEB Müdürlüğüne başvururlar.

KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylı 
ve KOSGEB desteklerinden yasaklı 
olmayan İşletmelerin; Organize Sanayi 
Bölgelerinde faaliyette bulundukları 
ya da Organize Sanayi Bölgeleri dışında 
imalat sanayiinde faaliyette bulundukları 

KOSGEB Müdürlüğünce tespit edilir. 
İşletmenin kredi başvurusuna esas olan 
resmi makamdan  (Valilik/Kaymakamlık) 
alınan bilgileri, evrak sayı ve tarihi ile 
Yazılım Sistemine girilerek Yazılım 
Sistemi üzerinden Onay  verilecektir.  
Onay verilen her bir  İşletme  için  Yazılım 
Sistemi  bir  başvuru  kodu üretecektir.

İşletme, KOSGEB  Müdürlüğü’nden aldığı  
başvuru kodu  ile protokole  taraf  Banka 
şubelerinden birine kredi başvurusunda 
bulunur. Banka tarafından da onaylanan 
işletmeye kredi kullandırımı Banka 
Tarafından yapılacaktır.

Kredi Faiz Desteğinden yararlanacak 
işletmelere, KOSGEB Müdürlüğünce 
verilen onayı müteakip; Banka 
tarafından verilen ilk onay nihai onay 
olup, işletmelerin kredi kullandırımları 
gerçekleştirilecektir.

Banka tarafından kredi kullandırımı 
yapılan işletmelere ait aktif kredi 
kullandırım listelerinin Banka Genel 
Müdürlüğü veya Temerküz Şube 
tarafından İdare Başkanlığımıza 
gönderilmesi ile kredi faiz destek 
ödemeleri yapılacaktır.

Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi 
Garanti Fonu A.Ş.’nin  sunduğu kefalet 
hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

2017 Yılı Acil Destek Kredisi Programına 
ilişkin başvurular http://kredi.kosgeb.
gov.tr  adresinden alınacak olup 
Programın kapanış tarihi 30.11.2017’dir.

Diğer önemli konu ise; 

Türkiye Halk Bankası Anonim 
Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi 
Kullandırılmasına Dair 27/12/2016 Tarihli 
ve 2016/9666 Sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında 
Karar, 5 Mayıs 2017 tarih ve 30057 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu kararla, 27/12/2016 
tarih ve 2016/9666 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının eki Kararın 5’inci maddesinin 
üçüncü fıkrasında değişiklik yapılarak 
2016 yılında uygulamaya konulan 
KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz 
Desteği Programı Protokolü ile 2017 Yılı 
KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz 
Desteği Programı Protokolü kapsamında 
KOSGEB destekli kredilerden yararlanan 
esnaf ve sanatkârlar bu fıkra hükmünden 
istisna tutulmuşlardır.

Tüm üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.

Bodrum Ticaret Odamız yenilikçi 
projelerde yer almaya devam ediyor. 
Muğla ilinin ve Bodrum’un gelişimine 
büyük katkı sağlayacak olan Tekno Park 
projesi de bunlardan biri. MSKÜ Senato 
Salonunda noter huzurunda Toplam 
10.000.000 TL sermaye ve 52 Ortak ile 
MUĞLA TEKNOPARK Yönetici A.Ş. 29 
Kasım 2016 Tarih ve Saat 11.00’de Esas 
Sözleşme hissedarlarının sözleşmeyi 
imzalamasıyla resmen kurulmuştu. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Serdar Kocadon’un da yönetiminde olduğu 
heyet 2017 yılı itibariyle toplantılarına 
başladı. 31 Mayıs Çarşamba günü Muğla 
Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı 
Muğla Valiliği 75.Yıl Toplantı Salonunda 
gerçekleşti. Senkron Mekatronik Makine 
ve Üretim Teknolojileri Sanayi İç ve Dış 
Ticaret A.Ş.’nin hisse senetlerini Muğla İli 
Arı Yetiştiricileri Birliğine devri, Yeminli 
Mali Müşavir Engin Kaya ile yapılan 
sözleşmenin feshi, 4691 Sayılı Kanununun 
Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü 
maddesine istinaden Bilim ve Teknoloji 
Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek  

TEKNO PARK Geleceğe 
Işık Tutacak

üzere, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 
yer alan Yönetici Şirketlere ait 2016 
hesap dönemine ait her türlü hesap ve 
işlemlerinin tasdiki için, GÜNCEL Yeminli 
Mali Müşavirlik Ltd. Şti.  ile sözleşme 
yapılması, Bölgeye ait mimari projenin 
düzenlenmesinde uyulacak esaslar, Nama 
yazılı hisse senetlerinin bastırılması, 
Genel Müdür Filiz ÖNER’in Yönetici şirket 
görev ve sorumlulukları ile ilgili sunumu 
gündemleriyle gerçekleşen toplantıya 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut 
Serdar Kocadon da katıldı.

Muğla’nın Türkiye’nin en güzel ve verimli 
illeri arasında olduğunu belirten BODTO 
Başkanı, teknoparkın kurulması ile birlikte 
hem enerji verimliliği hem de teknolojik 
gelişmelerle daha çağdaş bir kent 
yaratılacağını vurguladı. “Teknopark bilim 
ve teknolojinin merkezi olacak.” diyen 
Kocadon, yenilikçi projeler için her zaman 
hazır olacaklarının altını çizdi. 



Ege ile Akdeniz’in kesiştiği nokta, Bod-
rum’un en uzun sahil şeridine sahip 
Ortakent Yahşi bu yıl ilk kez denizde ve 
karada; spor, sanat ve kültürel etkinlik-
lerle dolu geniş kapsamlı bir festivale ev 
sahipliği yaptı. Ortakent - Yahşi’yi kalıcı 
ve sürdürülebilir bir festival ile hareket-
lendirmek amacıyla 17-21 Mayıs 2017 
tarihleri arasında düzenlenen Ortakent 
Yahşi Bahar Festivali (OYFEST) 2017, va-
tandaşlardan büyük ilgi gördü. Bodrum 
Ticaret Odası olarak destek verdiğimiz, 
turizm ve tanıtıma katkı vermek için 
başlatılan OYFEST, 21 Mayıs Pazar günü 
sona erdi. Etkinlik süresince spor, sanat 
ve kültür aktiviteleri ile başarılı çalışma-
lara imza atıldı.

İlk gün, Türkiye Bedensel Engelliler 
Federasyonu ve OYDER’in işbirliğiyle 
Türkiye Tekerlekli Sandalye Masa 
Tenisi Şampiyonasıyla başlayan festi-
val, Taşlık Burun’dan Müsgebi Cafe’ye 

Odamızın da 
destekleriyle Mayıs 
ayında Bodrum, 
rengarenk bir bahar 
festivaliyle canlandı: 
OYFEST!

OYFEST’E Destek Verdik

doğru TED Bodrum Koleji Bandosu ve 
Akbank bandosu eşliğinde düzenlenen 
kortej yürüyüşü ile devam etti. Halikar-
nas Motor Sporları Kulübü, Bodrum 
Chopper ve Bodrum Bisiklet Kulübü 
üyelerinin başı çektiği korteje OYFEST 
Yürütme Kurulu ve OYDER Başkanı Ah-
met Aras, OYFEST Organizasyon komi-
tesi üyeleri, Tekerlekli Sandalye Tenis 
Şampiyonası sporcuları, MUGSF öğ-
rencileri, TED Bodrum Koleji, Bodrum 
Bahçeşehir Koleji ve Bodrum Marmara 
Koleji öğrencileri ile çeşitli sivil toplum 
kuruluşu üyeleri, Ortakent Yahşi halkı 
ve Bodrum genelinden vatandaşlar ka-
tıldı. Kortejin ardından festival destek-
çilerinden Akbank Bandosu sahnede 
mini konser verdi. MC Ersin’den canlı 
performanslar sunuldu ve festival açı-
lışı ünlü sanatçı Berksan konseriyle de-
vam etti. 

 19 MAYIS GENÇLİK ŞÖLENİ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı kapsamında ise Müsgebi 
Cafe sahnesinde 19 Mayıs Gençlik Şö-
leni yapıldı. Şölende MC Ersin Show, 
Sarso ve Erhan’dan DJ performanslar 
sunuldu. Bodrumlu yöre yazarlarının 
kitap imza günü düzenlendi. OYDER 
ve Bodrum Marmara Koleji’nin işbirli-
ğiyle Ortakent’ten Çelebi Adası’na açık 
deniz yüzme şenliği yapıldı.

 MİLLİ SPORCUMUZ BODRUM’DA 
GUINNESS REKORUNU KIRDI

Yine OYFEST etkinlikleri kapsamında, 

TED Bodrum Koleji Yüzme Havuzu’n-
da,  Mikader›in “Minik Kalpler İçerde” 
projesine destek olmak amacıyla  milli 
sporcu Bilge Çingigiray Aydın, “Sualtında 
En Uzun Yürüme” kategorisinde 
Guinness Sualtı Sportif Dünya Rekor 
Denemesinde bulundu ve 67 m 16 cm 
derece ile dünya rekorunu kırdı. 

SPORDAN SANATA YAŞAM İLE İÇ İÇE 
FESTİVAL…

OYFEST kapsamında 4 dört gün bo-
yunca yelken (Optimist-Laser-Tirhandil 
Cup) yarışları, yahşi Yelken’de plaj vo-
leybolu ve Bahçeşehir Koleji’nin spon-
sorluğunda Ortakent Marina’da sokak 
basketbolu etkinlikleri düzenlendi. Ay-
rıca Erkal Otel ve Irmak Otel’de masa 
tenisi turnuvası, Light House Otel’de 
briç turnuvası, Viras Otel’de tavla tur-
nuvası, Bodrum Satranç Kulübü tara-
fından Eriş Motel’de satranç turnuvası, 
Bodrum Golf Kulübü’nün sponsorlu-
ğunda OYFEST’2017 Golf ve Tenis Tur-
nuvaları yapıldı. 

 BODTO’DAN AÇIK HAVA SEMİNERİ

Bodrum Belediyesi Müsgebi Cafe’de, 
temsili geleneksel Bodrum düğünü 
ve yöresel yemek kermesi ile Bodrum 
yöre yazarlarının kitaplarının tanıtımı 
ve imza günlerine yer verildi. 

Müsgebi Mevkii’ndeki Ayana Mes’te ise 
Bodrum Ticaret Odası tarafından Prof. 
Dr. Bülent Himmetoğlu, Dr. Işıl 
Keskin ile Öğr. Gör. Soner Şahan›ın 
konuşmacı olarak katıldığı «Turizmde 
Sürdürülebilirlik ve Markalaşma» 
konulu söyleşinin ardından Ayana 
Mes’in katkılarıyla piyanist Ozan 
Çoban’ın Müzikli Söyleşiler etkinliği 
düzenlendi.

OYFEST’TEN BODTO’YA ÖZEL 
TEŞEKKÜR

Festival, Müsgebi Cafe’de düzenlenen 
plaket ve ödül töreniyle son buldu. 
TED Bodrum Koleji Halk Oyunları gös-
terisi, BDK Kids dans gösterilerinin de 
yer aldığı törende festival destekçile-
rine ve sponsorlarına plaketleri veril-
di. OYFEST Yürütme Kurulu ve OYDER 
Başkanı Ahmet Aras, BODTO Başkanı 
Mahmut Serdar Kocadon’a destekleri 
için plaket sunarak teşekkür etti. BO-
DTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, 
festivalin geleneksel hale geleceğine 
inandığını belirterek Oda olarak böy-
le güzel bir etkinliğe destek olmaktan 
dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. 
Törenin ardından sahneye ünlü sanatçı 
Şevval Sam çıktı. Şarkılarını izleyicilerle 
birlikte söyledi. 
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Peki ne ara ne dere sosyal medya 
canavarı bu kadar büyüdü, marshmallow 
man’i hatırlar mısınız hayalet avcılarında, 
yedikçe büyürdü, sosyal medya da böyle 
durmadan genişliyor herkesi kendine 
çekiyor üstelikte çok şirin görünüyor… 

ICQ’nun “aa” “ooo” sesini hatırlayın; 
Türkçe karşılığı “ce” “e” olan hani; emojili 
ifade edecek olursak  böyle bir şey.  

Kapı tıklamak yerine moda “dürtmek”    
oldu.  Neden mi bahsediyoruz? Facebook 
ortama paraşütle giriş yaptı; sosyal 
medya için devrim niteliğindeydi, 
kurucuları bile tahmin etmiyordu bu 
derece ilgi duyulacağını. Profil yaratma 
ve arkadaş ekleme fırsatı sunan facebook 
ve tanıtım imkanı sunan diğer dijital 
platformlar zamanla firmalar için de 
cazip hale geldi, böylece firmalar dijital 

Medyanın sosyal hali nasıl olur diye 
sorduk kendimize. Medya zaten sosyal 
olması gereken bir başlıkken neden 
kelimenin başına sosyal eklenir? 

Araştırırken gördük ki konu bildiğimizden 
de geniş. Her şey iki bilgisayarın 
birbirine e-posta göndermesi ile 
başlamış. Konuşmaların, iletimlerin 
dijital ortama taşınmasıyla da medya 
sosyalleşmeye başlamış. Nasıl olur 
derseniz, düşünün ki bir tıkla gün içinde 
12 milyon insana ulaşıyorsunuz, kapı kapı 
gezseniz İstanbul’da bunu kaç günde 
yapabilirdiniz? Demek ki sosyal 
demekte haklılar, daha fazla iletişim, 
daha fazla erişim!

Peki   istatistikler  ne diyor;Global 
Web Index verileri ile hazırlanan 
rapora göre dünya genelinde 
3,419 milyar insan internete 
bağlanıyor,  2,307 milyar 
kullanıcı aktif olarak sosyal medyada 
yer alıyor. 3,790 milyar mobil 
cihaz kullanıcısının 1,968 milyarı 
ise sosyal medyayı  mobil cihazlar 
üzerinden  kullanıyor.  YouTube’daki 
görüntülemelerin yarısından çoğu 
mobilde oluyor. Sadece 10 bin 
YouTube videosu 1 milyardan daha 
fazla görüntüleniyor.

Raporda Türkiye istatistiklerine 
baktığımızda ise durum şöyle; ülkemizdeki 
79.14 milyonluk nüfusun, 46.3 milyonu 
internete bağlanıyor. İnternet 
kullanıcılarının  42 milyonu aktif olarak 
sosyal medyada yer alırken, bu kullanıcıların 
36 milyonu ise sosyal medyaya mobil 
cihazlardan ulaşıyor. Snapchat’te her gün 
400 milyon Snap ve her saniye yaklaşık 
9,000 fotoğraf paylaşılıyor.

tanıtım bütçe kalemine hoş geldin demek 
durumunda kaldı . Dünya’nın toplam 
nüfusunun %22’si Facebook kullanıyor 
ne de olsa, e olsun o kadar (!) 100’den 
fazla çalışanı bulunan işletmelerin %88’i 
Twitter’ı pazarlama amaçlı kullanıyorken 
kim diyebilir ki sosyal medya önemsiz.

Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya 
platformlarına baktığımızda da ilk sırada 

%32 ile Facebook’un  yer aldığını 
görüyoruz. Facebook’u %24 ile 
WhatsApp, %20 ile Facebook 
Messenger, %17 ile Twitter, %16 ile 
Instagram  takip ederken, sıralama 
Google+, Skype, Linkedin, Viber ve 
Vine ile devam ediyor.

 Bize başarılı bir firma gösterin ki 
sosyal medya araçlarını kullanmıyor 
olsun(!) Üstelikte sosyal medya bu 
kadar ciddi ticari yatırım ortamı 
haline gelmişken… Bir kalite 
göstergesi haline gelen sosyal 
medya yorumları ise hizmeti satın 
alacak olan kişiler için en büyük 

ayırt edici faktör. Siz de bir yere gitmeden 
önce orası hakkındaki yorumları okuyup 
ona göre seçim yapmıyor musunuz? 

Pinterest kullanıcılarının %93’ü bu 
platformu bir şeyleri planlamak veya 
satın almak için kullanıyor, siz ne için 
kullanıyorsunuz? Pinterest sürücüleri, 
tüm perakende web sitesi yönlendirme 
trafiğinin %25’ini oluşturuyor(!)

İşte bu noktada çağı yakalamak için 
herkes sanal kimlikler oluşturmaya 
başladı, 2. Bir hayat gibi yaşar olduk, bir 
reel kendimiz bir de dijital ortamdaki 
yaratımımız. Sonra nur topu gibi mavi bir 
kuşumuz da oldu, bugün ne twitlesem 
acaba diye ötücü kuşlara çevirdi bizi 
bu çılgın akım, öyle ki günümüzde 
politikacılar bile gündem yorumlarını 
twitterdan yapıyor, bir paylaşım o gün 
olay olabiliyor. 

Yarattığımız sanal kimliklerle yatıp 
onlarla uyanıyoruz, halimizden de 
memnunuz ancak komşularımız aynı şeyi 
düşünmüyor; “Gel bir kahve içelim…” 
dediklerinde zamanım yok diyor 
olsak bile evde tek başımıza içtiğimiz 
kahvenin falını falcı bacıya baktırıyor, 
saatlerce yorum okuyoruz… Sahi falcı 
bacı yaşasaydı hepimize bu kadar vakit 
ayırabilir miydi?!  

Milenyumda çığır atlayıp Online 
çağa hoşgeldiniz, istatistikler 
konunun öneminin altını kırmızıyla 
çiziyor; Türkiye’deki internet 
kullanıcılarının  %77’si her gün online 
oluyor, %16’sı ise haftada en az bir kez 
internete bağlanıyor. Web trafiğinin 
%51’i diz üstü ve masaüstü bilgisayarlar, 
%46’sı mobil cihazlar ve %4’ü ise tabletler 
üzerinden gerçekleşiyor.

Gençlerin %32’si Instagram’ın en 
önemli sosyal ağ olduğunu düşünüyor, 
Instagram kullanıcılarının çoğu 18 – 29 
yaşları arasında ve 10 yetişkinden 6’sı 
Instagram’da çevrimiçi. Tüketici kitlenin 
çoğunluğunu gençlerin oluşturduğunu 

düşünürswek firmalar için intagramda 
bulunmamak vitrini boş bırakmakla eş 
değer oluyor(!)

Bir de sosyal medyaya yepyeni bir 
soluk getiren bloglar var, 90’lı yılların 
sonunda kurulan Blogger, ücretsiz 
seçenek imkanıyla profil yaratma 
imkanı sunarak bloggerların doğmasını 
sağladı. Günümüzde ise bloggerlık en 
gözde mesleklerden, hem geziyor hem 
eğleniyor hem de mobil çalışıyorsunuz. 
Var mı bundan güzel meslek? Geçen 
aylarda Bodrum’a davet ettiğimiz 
sosyal medya fenomenlerini gerçekten 
kıskanmadık değil doğrusu, biz de 
istiyoruz.

Paylaşımlarımızı yayma imkanı veren 
teknojiye bakacak olursak; bilgisayarlar 
giderek inceldi, eskiden bir odayı 
kaplayan bilgisayarlardan artık bir odada 
onlarca, yüzlerce var (hoş her şey büyüyüp 
genişlerken-evler, tabaklar, şarap 
kadehleri- teknolojik aletler küçülüyor) 
Telefonlar hafifledi derken avuçlarımızın 
arasında geometrik şekillerde bilgisayar-
telefonlar çıkageldi.  Sosyal medya 
iletişiminin de birçok türü ortaya çıktı bu 
iletişimi sağlayan ürünlerin de. Kurumlar 
da kendilerini bu değişime adapte etti. 
Ne de olsa Sosyal medya platformlarında 
harcanan zamanın hemen hemen %80’i 
mobil cihazda gerçekleşiyor.

Biz de Bodrum Mavi Dergisi olarak bu 
akıma uyum sağlayıp 84. Sayıya ulaşan 
gözümüzün nuru dergimizi bu ay dijital 
olarak yayınlıyor ve telefondan da 
ulaşabileceğiz bir hale getiriyoruz. 

Geleceğin Bodrum Ticaret Odası’nda 
Geleceğin Bodrum İş Dünyası ve Yaşam  
Dergisini  hayata geçiriyoruz. 

Odamızın üyelerine ve Bodrum’a 
fayda sağlamak amacıyla katkı verdiği 
yarımadanın sosyal medyada tanıtım 
faaliyetlerini ve ayrıca Tanıtım tırı, 
Hindistan ve Moskova’dan gelişmeler 
ve festival etkinlikleri haberlerini 
bu sayımızda değerli Mavi Dergi 
okuyucularımız için derliyor ve 
beğeninize sunuyoruz… 

Bizi takipte kalın ve sağ tık ile 
“paylaş” yapmayı unutmayın değerli 
okuyucularımız.   Emojiniz gülücük, 
durumunuz çevrimiçi olsun :D 

DOSYA HABER: 
“TANITIMDA YENİ GİRİŞİMLER”

İnternet Kullanım Oranları

Türkiye’de İnternet Kullanımı

TANITIMDA YENİ GİRİŞİMLER
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Teknolojinin ilerlemesi 
ve iletişim araçlarının 
çeşitlenmesi ile birlikte “sosyal 
medya” tanıtım çalışmalarının 
da vazgeçilmez ögesi oldu. 
Bodrum Ticaret Odası bu 
anlamda Odaya sunulan 
bir projeyi değerlendirerek 
Bodrum Belediyesi ile 
birlikte 2017 yaz sezonunun 
başlangıcında ulusal tanıtıma 
katkı vermek adına sosyal 
medya ekibinin Bodrum’a 
gelmesini sağladı. Türk Hava 
Yollarının ve Nikki Beach Otelin 
de sponsorluk verdiği ekip 4 
gün boyunca Bodrum’u gezip 
fotoğraflayarak, instagramda 
yaptıkları paylaşımlarla doğal 
güzellikleri gözler önüne serdi. 

Murat Güloğlu: 
“Bodrum’u hatırlatarak 
zihinlerde tekrar 
tatil yapma arzusunu 
uyandırmayı 
amaçladık.”.

Cem Pazar’ın öncülüğündeki 
ekip Bodrum’da çok güzel 
ağırlandıklarını dile getirirken, 
televizyon dünyasının ünlü ismi 
Murat Güloğlu, Bodrum’u hatırlatarak 
zihinlerde tekrar tatil yapma arzusunu 
uyandırmayı amaçladıklarını belirterek, 

17-22 Mayıs tarihleri 
arasında Odamız ve Bodrum 
Belediyesi’nin destekleriyle 
sosyal medya fenomeni 
Zeynep Zor ve eşi Alkan Zor, 
haber spikeri, televizyon 
ve internet gazetecisi 
Murat Güloğlu, profesyonel 
fotoğrafçı Sefa Yamak, 
THY yönetici ekibinden 
Cem Pazar, Ece Melisa 
Dindar ve Onur Mıhoğlu 
Bodrum’a geldi. Bodrumun 
sosyal medya ortamında 
tanıtılmasına katkı 
sağlamak amacıyla organize 
edilen etkinlik sonucunda 
Bodrum’dan yapılan 
paylaşımların yaklaşık 15 
milyon kişiye ulaşması 
sağlandı.

şöyle dedi: “Bodrum’u anlatmayı bir 
etkinliğe sığdırmak her ne kadar zor 
olsa da sosyal medyada bizleri takip 
eden insanlara en güzel anlarımızı 
iletmeye çalıştık. Gelen olumlu tepki 
ve yorumlardan başarılı bir etkinlik 

geçirdiğimizi görmekteyiz. Bu durum 
da bizleri ayrıca mutlu etti.  Ülkemizin 
son yıllarda yaşadığı tatsız olaylardan 
sonra yeniden her şeyin düzene girdiği 
şu günlerde yerli turizme katkıda 
bulunmak amacı ile düzenlenen bu 
etkinliğe @bodrumlovers tarafından 
davet edildiğimde kayıtsız kalamadım. 
Etkinliğimiz ile takipçilerimize 
Bodrum’u hatırlatarak zihinlerde tekrar 
tatil yapma arzusunu uyandırmayı 
amaçladık. Bodrum’u anlatmayı bir 
etkinliğe sığdırmak her ne kadar zor 
olsa da sosyal medyada bizleri takip 
eden insanlara en güzel anlarımızı 
iletmeye çalıştık. Gelen olumlu tepki 
ve yorumlardan başarılı bir etkinlik 
geçirdiğimizi görmekteyiz. Bu durum 
da bizleri ayrıca mutlu etti. Etkinliğin 
düzenlenmesinde önemli pay sahibi 
olan Bodrum Ticaret Odası Başkanı 
ve değerli yöneticilerine, bizleri bir 
araya getiren Sayın Cem Pazar’a, 
ekibimizi harika ağırlayan değerli Nikki 
Beach Hotel yöneticilerine sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Cem Pazar: “Bodrum’un yerli 
halkı ile Bodrum’a severek 
yerleşen kişilerin uyumunu 
gördükçe Bodrum’un birleştirici 
gücüne inanmaya başladım.”

Etkinliğin hayata geçmesinde önemli 
pay sahibi olan Cem Pazar ise, 
“Bodrum bizgeldik” sloganıyla yola 
çıkıp, muhteşem ekibimizle beraber 
Bodrum’u tanıtmaya çalıştık. Öncelikle, 
bu etkinlikle yanımızda olan sosyal 
medya, yazılı basın ve TV dünyasının 
çok önemli isimleri olan çok sevgili 
arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Etkinlik süresince hep 
birlikte Bodrum’da tatil yapmanın 
ayrıcalığını ve keyfini, bizleri takip 
eden milyonlara göstermeye ve 
hissettirmeye çalıştık. Böylece, Bodrum 
özelinde yerli turizme katkı sağlamayı 
amaçladık. Aldığımız olumlu tepkiler 
gösteriyor ki, etkinliğimiz hedeflediği 
doğrultuda ilerledi. Bu organizasyonun 
gerçekleşmesinde önemli pay sahibi 
olan Bodrum Ticaret Odası’nın değerli 
Başkanı ve değerli yöneticilerine, 
desteklerinden ötürü minnetlerimizi 
sunuyoruz.” diyerek, Bodrum’un 
kendine has bir kültürü, tarihi, bir 
yaşam biçimi olduğunu ve Bodrum’un 
yerli halkı ile Bodrum’a severek yerleşen 
yeni Bodrumluların uyumunu gördükçe 
Bodrum’un birleştirici gücüne de 
inanmaya başladıklarını vurguladı. 
“Her ne kadar etkinliğimiz, muhteşem 
tepkilerle karşılansa da Bodrum’un 
güzelliklerini, derinliklerinde sakladığı 
hazineleri anlatmak tek bir etkinlikle 

elbette mümkün değil. Bu nedenle, 
#bodrumbizgeldik etkinliğini 
Bodrum’un saklı kalmış büyüsünü 
anlatmaya, kaldığı yerden devam etmek 
için tekrar gerçekleştirmek istiyoruz. 
Bizimle beraber olan ve takipte kalan 
herkese teşekkür ediyoruz. Dönüyoruz 
belki ama aklımız Bodrum’da kaldı…” 
diyerek, yeniden tanıtım projeleri için 
Bodrum’a geleceklerini belirtti. 

Yaklaşık 292.000 takipçiye sahip olan 
sosyal medya fenomeni ve Hürriyet 
Seyahat yazarı Zeynep Zor ise etkinlik 
hakkında şunları söyledi: “Türk Hava 

Yolları’nın sağladığı harika uçuşumuz ile 
başlayan Bodrum maceramız kusursuz 
bir şekilde devam etti. Sevgili Cem Pazar 
sayesinde Bodrum’u yakından tanımak 
ve tanıtmak amacı ile harika bir deneyim 
yaşadık. Bizi ağırlayan Nikki Beach Hotel 
Bodrum’a ve çok değerli Bodrum Ticaret 
Odasına ilgi ve alakaları için teşekkür etmek 
isteriz. Bodrum’un en güzel mekanlarında, 
çok değerli insanlarla çok değerli vakitler 
geçirdik. Ekipteki herkes 40 yıllık arkadaş 
gibiydi. Bu samimiyetin bizi takip eden çok 
sevgili takipçilerimize ve okurlarımıza da 
geçtiğini düşünüyorum, çünkü çok güzel 
geri dönüşler aldım. 

Sosyal Medyanın Gözdesi BODRUM



DOSYA
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Bodrum Lovers öncülüğünde Yaklaşık 
15 milyon kişiye erişim sağlamış olduk. 
Umarım yerli turizmi kalkındırmak ve 
güzel Bodrumumuzu en iyi şekilde 
tanıtabilmek amacına ulaşabilmişizdir.

Türkiye’nin en iyi fotoğraf sanatçıları 
arasında gösterilen Sefa Yamak ise, 
“Bodrum Ticaret Odası’nın 19 Mayıs 
haftası kapsamında düzenlemiş olduğu 
bu gezi sayesinde Bodrum ilçemizin ne 
kadar özgürlüklerine düşkün, hayatı 
doya doya yaşadığını görme imkanım 
oldu. Bu gezinin düzenlenmesinde 
öncelikle Bodrumlovers ekibine, Türk 
Hava Yollarına ve Bodrum Ticaret 
Odası’na çok teşekkür ederim.” dedi. 

THY çalışanlarından Onur Mıhoğlu, 
“Sanma ki geldiğin gibi gideceksin, 
aklını Bodrum’da bırakıp gideceksin. 
demiş Cevat Şakir. Ne güzel de söylemiş. 
Sayın Cem Pazar sayesinde keşfettim 
Bodrum’u. Çok keyifli ve huzur dolu Nikki 
Beach Hotel Bodrum konaklamamız, 
Bodrum Ticaret Odası’nın bizi bir 
Bodrumlu gibi içten ağırlaması... Her 
şey çok güzeldi. Çok güzel bir ekip 
olduk ve çok değerli dostlar edindim.   
Herkese çok teşekkürler.” diyerek, 
memnuniyetini dile getirdi. 

THY çalışanlarından Ece Melisa Dindar 
ise, Bodrum Ticaret Odası’nın Yönetim 
Kurulu Üyelerine, Bodrum hazinesine 
sahip çıktıkları ve bu kıymetli hazineye 
her gün değer kattıkları için şükran 
borçlu olduklarının altını çizerek, “Nikki 
Beach Hotel Bodrum’da gerçekleşen 
olağanüstü konaklamamız ve çok değerli 
Bodrum Ticaret Odası öncülüğünde 
keşfettiğimiz Bodrum güzellikleri ile 
büyüleyici bir organizasyonun içerisinde 
yer almış bulunuyorum. Tüm bu değerli 
edinimleri bizlerle buluşturan Sayın 
Cem Pazar’a en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum. Organizasyona dahil olan 
tüm ekibe, sıcak ve samimi ortama 
katkıda bulundukları için minnettarım. 
Bizleri en iyi şekilde ağırlayan, 
Nikki Beach Hotel Bodrum ailesine 
teşekkürlerimi sunuyorum. “ dedi. 

Bodrum’u özgün değerleriyle ve tarihi, 
kültürel, doğal güzellikleriyle tanıtmak 
için başlatılan çalışmalar sürüyor. Bodrum 
Tanıtma Vakfı’nın öncülük ettiği ve geçen 
yıl ilki düzenlenen tanıtım çalışmaları kap-
samında dünyanın çeşitli bölgelerinden 
gelen turizmciler, gazeteciler, seyahat ya-
zarları, bloggerlar ve internet fenomenleri 
belirli aralıklarla Bodrum’da misafir edili-
yor. 1 Haziran Perşembe günü BOTAV ve 
BODTO’nun organizasyonuyla havalima-
nında çiçeklerle karşılanan 10 kişilik İtalyan 
kafile, Turgutreis Beldesinde konaklaya-
rak, 2 Haziran sabahı yoğun bir gezi prog-
ramına başladı. Bodrum Kalesi ve Sualtı 
Arkeoloji Müzesi’ni gezerek Bodrum turla-
rına başlayan ekip daha sonra Bodrum Be-
lediyesi Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplan-
tıya katıldı. Toplantıda İtalyan misafirlere 

İtalyan Medya Grubu 
BODRUM’dan Ayrılmak İstemedi
Bodrum Tanıtma Vakfı 
(BOTAV) tarafından, TAV 
Havalimanları Holding’in 
işbirliği ile T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın 
himayesinde Bodrum 
Belediyesi, Bodrum 
Ticaret Odası (BODTO), 
Bodrum Otelciler Derneği 
(BODER), Bodrum Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası 
ile Bodrum Denizciler 
Derneği’nin destekleriyle 
organize edilen tanıtım 
çalışmaları kapsamında 
İtalya’nın önde gelen 
gazeteci ve yazarlarıyla 
bloggerlar Bodrum’u 
ziyaret etti. 3 günlük yoğun 
bir programla Bodrum 
Yarımadasını gezme şansı 
yakalayan medya grubu 
Cevat Şakir’in dediği gibi; 
akıllarını Bodrum’da bırakıp 
gittiler.

Bodrum hakkında bilgiler verildi. Bodrum 
koylarının, Bodrum Cup Uluslararası Yat 
Yarışlarının ve Bodrum’da yeniden yapı-
mının sağlanması için Akademia Vakfı ta-
rafından yürütülen Mausoleion projesinin 
tanıtım videoları izletildi. Bodrum’un gü-
zelliklerine hayran kalan konuklar merak 
ettikleri soruları aktarma fırsatı yakaladı. 

Bodrum hakkındaki duygu ve düşüncele-
rini paylaşan İtalyan Seyahat bloggerı ve 
yapımcı Luca Vitiello, beyaz boyalı mavi 
pencereli evleri gibi Bodrum’un kendine 
özgü güzellikleri olduğunu, belirtti. Şe-
hirleri özel kılan ve onları diğer yerlerden 
ayrıştıran şeylerin de böyle değerler oldu-
ğunu ifade ederek, “Bodrum’a henüz dün 
akşam geldik ancak harika bir gün batımı-
na tanık olduk. Bu sabah ise Bodrum Kale-
si’ne gittik, kaleyi görünce şaşırdım çünkü 
çok çok iyi korunmuş. 3 gün daha burada-
yız ve Bodrum’da daha fazla yer görmek 
için sabırsızlanıyorum. Buradaki farklılıkla-
rı keşfetmek harika olacak.” dedi. 

İtalyan konuklar aynı gün Bodrum Deniz 
Müzesi ile dünyaca ünlü Bodrum gulet-
lerini ve Bodrum’da tekne yapımcılığını 
incelemek üzere, İçmeler Mevkii’ndeki ter-
saneleri ziyaret etti. 1-5 Haziran tarihleri 
arasında Bodrum’da bulunan grup, Bod-
rum’un tarihi ve kültürel mekanlarını, tu-
ristik tesislerini, yiyecek, içecek ve eğlence 
mekanlarını gezip Bodrum guletiyle mavi 
yolculuğa çıkarak Bodrum’un eşsiz koyla-
rını dolaştı. Ayrıca halı dokuma ve bağcılık 
konularında da Bodrum’da üretim olduğu-
nu gören İtalyanlar Yarımadanın farklı bir-
çok özelliği bir arada barındırmasına hay-
ran kaldıklarını belirttiler. Bodrum Ticaret 
Odası’nın 1 Haziran Perşembe günü karşı-
lamada ve 2 Haziran Cuma günü Trafo’da 
düzenlenen Bodrum tanıtım sunumunda 
destek verdiği etkinliğin sonrasında ülke-
lerine dönen medyacıların İtalyan basınına 
Bodrum’u anlatması bekleniyor. 



DOSYA
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Türkiye ve Rusya Federasyonu ilişkile-
rinin gelişimine katkı sağlamak, Türk 
kültürünün ve Türkiye’deki destinasyon-
ların Rusya üzerindeki tanıtımına destek 
olmak amacıyla düzenlenen festivalde, 
Muğla’dan Bodrum yer aldı. Bodrum Ta-
nıtma Vakfı’nın katıldığı festivalde vakıf 
yetkilileri ile Bodrum Tanıtma Vakfı üye-
si işletmeler, ziyaretçilere Bodrum hak-
kında bilgiler verdi. Etkinliği en önemli 
özelliği, Türkiye’nin ilk defa bir ülkede, 
festival niteliğinde geniş kapsamlı ola-
rak tanıtılması olurken, Muğla ilinden 
katılan tek yer Bodrum oldu. 

Türkiye Festivali, Kültür ve Turizm 

Bodrum Ticaret 
Odası’nın da kurucu 
üyesi olduğu 
Bodrum Tanıtma 
Vakfı, Rusya’nın 
başkenti Moskova’da 
16-18 Haziran 2017 
tarihleri arasında 
düzenlenen Türkiye 
Festivali’ne katıldı. 
Muğla’dan katılan 
tek ilçe Bodrum 
olurken, ülkemiz 
ilk defa bir festival 
şeklinde tanıtılmış 
oldu. 

Bakanlığı’nın desteği, Türkiye Otelciler 
Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seya-
hat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye 
Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Turist 
Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Otel-
ciler Birliği (TÜROB), Rus-Türk İşadam-
ları Birliği’nin (RTİB) katkıları ve THY’nin 
ana sponsorluğunda düzenlendi.

Tarihi ve kültürel değerleriyle bir dün-
ya markası olan, Türkiye’nin dışa açılan 
yüzü Bodrum’a olan ilgiyi daha da artır-
mayı hedefleyen BOTAV yetkilileri, yurt 
içi ve yurt dışı olmak üzere her yıl 30’a ya-
kın fuarda kurulan Bodrum standıyla ta-
nıtım çalışmaları yapmaya devam ediyor.

BODRUM MOSKOVA’DA
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Körfez ülkeleri ile Türkiye arasındaki 
yatırım ticaret ve turizm hacminin 
artmasına katkı sağlamak amacıyla, 
Körfez ve Arap ülkelerinde takipçi 
sayıları yaklaşık 8 milyon kişiyi bulan 
Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, 
Ürdün, Dubai, Suudi Arabistan gibi 
Körfez ve Arap ülkelerinden 17 so-
syal medya fenomenine ve bölgenin 
önde gelen gazetelerinde görevli 
olan basın mensuplarına Dala-
man, Dalyan, Marmaris ve Bodrum 
güzergahının güzellikleri ve turizm 
potansiyeli tanıtıldı.

13 Nisan’da Marmaris, Dalyan ve 
Akyaka ziyaretlerinin ardından aynı 
gün Bodrum’a hareket eden turizm 
heyeti, Bodrum’da konakladıkları 

Körfez Ülkeleri Fenomenleri 
BODRUM’daydı
Körfez Ülkelerinden 
gelen Arap dünyasının 
sosyal medya fenomenleri 
Marmaris, Dalaman, Dalyan, 
Akyaka ve Bodrum’un 
güzelliklerini keşfetmek 
ve takipçilerine tanıtmak 
amacıyla Muğla’yı ziyaret 
etti. Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı (TYDTA) Körfez 
Ülkeleri Temsilciliğinin 
koordinasyonunda, 
THY’nın sponsorluğunda 
ve Güney Ege Kalkınma 
Ajansı’nın işbirliğiyle;  12-
15 Nisan 2017 tarihlerinde 
düzenlenen etkinliğe Körfez 
ve Arap ülkelerinden gelen 
sosyal medya fenomenleri 
ve bölgenin önde gelen 
gazetelerinde görevli 
basın mensupları katıldı. 
Ekibin Bodrum’u tanıtması 
adına girişimde bulunan 
BODTO, etkinliğe destek 
vererek yarımadanın körfez 
ülkelerinde anlatılmasına 
katkı sağladı.

otelde bölgenin deniz, kum, güneş 
turizmi konusunda seçkin hizmet 
veren bir örneğini yakından tanıma 
ve deneyimleme fırsatı buldular. 
Bodrum’daki gezide; Bodrum Kalesi, 
Bodrum Antik Tiyatro, Yalıkavak Ma-
rina ve Gümüşlük’ü keşfeden heyet, 
bol bol fotoğraf ve video çekerek 
15 Nisan Cumartesi Bodrum-Milas 
Havalimanından ülkelerine geri 
döndü.

Ziyaretin gerçekleşmesinde yerel 
destek veren Bodrum Ticaret Odası, 
dış ülkelere Bodrum’un tanıtımında 
aktif rol üstlenmeye devam ederken, 
konu hakkında BODTO Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mahmut Serdar Koca-
don, “Bodrum’un tanıtımına destek 
veren, emek harcayan herkes bizim 
için Bodrum sevdalısıdır. Güney Ege 
Kalkınma Ajansımız ve Başbakanlık 
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansımızın başlattığı bu önemli 
çalışma için teşekkür ediyoruz. Artık 
tanıtımlar sadece fuarlarla değil, 
sosyal medya ile daha interaktif ve 
doğrudan büyük kitlelere ulaşıyor. 
Bu çerçevede heyette bulunan so-
syal medya fenomenlerinin Bodrum 
paylaşımlarına gelen beğenilerin 
oldukça yüksek olması ise bizi daha 
çok mutlu etti, böylece Bodrum’u 
daha fazla kişiye gösterme imkanı 
sağlamış olduk.” diyerek görüşlerini 
dile getirdi.

Odamız, değişen pazarlama yöntem-
lerinin Bodrum’un tanıtımında 
kullanımını teşvik etmek için tanıtım 
projelerine devam edecek.

Sizlere Daha İyi 
Hizmet İçin

Yakında Yeni Hizmet Binamızdayız

  44         Bodrum Mavi         Temmuz  2017           

TANITIMDA YENİ GİRİŞİMLER



Hollandalı medya mensupları tanıtım 
programının ilk günü kültür turu ya-
parak, Antik Tiyatro’yu, Bodrum Kale-
si’ni ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müze-
si’ni gezdi. Bodrum’un tarihi-kültürel 
dokusuna hayran kaldıklarını belirten 
medya mensupları aynı gün Bodrum 
Belediyesi Trafo Bodrum Hakan Ay-
kan Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde düzenlenen toplantıya 
katıldı. 

Toplantıda proje paydaşları 
ekibe Bodrum hakkında bilgi-
ler vererek yarımadayı özel kı-
lan özellikleri açıkladı. 

Hollandalılardan Bodrum 
Leleg Yolu Projesine 

Büyük İlgi

Hollanda’nın en  büyük gaze-
telerinden De Telegraaf gaze-
tesinde gezi ve kültür yazıları 
yazan Sanne Bode, Bodrum’da 
çok keyifli hissettiğinin altını 
çizerek şöyle dedi: “İlk kez Tür-
kiye’ye geliyorum. Burası çok 
güzel, hava da harika. Yemek-
ler, misafirperverlik muhte-
şem, özellikle mavi yolcuk için 
çok heyecanlıyım. Bodrum’u 
gerçekten çok beğendim. Bod-
rum Leleg Yolu da bence çok 
güzel bir proje, kışın da gelip 

Hollanda’dan Bodrum Leleg yoluna övgü

Bodrum’u tarihi, kültürel ve 
doğal güzellikleriyle tanıtmak 
amacıyla düzenlenen çalışma 
kapsamında Hollanda’dan davet 
edilen medya mensupları 21 
Haziran tarihinde Bodrum’a 
geldi. Odamız, Hollanda bayrağı 
renkleriyle hazırlanan çiçeklerle 
karşılama komitesi içinde yer 
alırken ekibe BODTO’nun yenilikçi 
projeleri hakkında bilgiler verildi, 
ardından ekip diğer paydaşların 
oluşturduğu program ile 
gezilerine devam etti.

bu yolu yürümek isterim. “

Hollanda’nın tripadvisor’u www.zoo-
ver.nl web sitesinde çalışan Alexand-
ra van Doorn ise ayda en az 150.000 

kişinin bloğunu ziyaret ettiğini belir-
terek, “Bodrum’a daha önce de gel-

dim burayı çok seviyorum. Buranın havasına bayılıyorum, insanlar 
bize çok çok arkadaşça davranıyor, Bodrum hakkında çok pozitif dü-
şünüyorum. Bugünkü toplantıdan da öğrendiğime göre burada çok 
fazla seçenek var. 

Bodrum’daki köy hayatı özellikle benim çok ilgimi çekiyor, gidip ora-
ları görmek istiyorum.” dedi. Bodrum Leleg Yolunu ve eko-turizm 
bölgelerini gezeceğinin belirten Doorn, Bodrum evlerini çok karak-
teristik bulduğunu söyleyerek Bodrum’u fotoğraflamaktan büyük 
keyif aldığını açıkladı. 

Misafirlerin turizmin başlangıcından bu yana Bodrum’da gerçekle-
şen değişimle ilgili sordukları sorular ayrıntılı olarak 

yanıtlandı. Dikkat çeken konulardan bir tanesi de Bodrum’da ev pan-
siyonculuğu ve butik otellerle ilgili bilgiler oldu. Bodrum Ticaret 
Odası tarafından yürütülen Leleg yolu ile ilgili de bilgi alışverişinde 
bulunuldu.

21-25 Haziran tarihleri arasında Bodrum’u daha yakından tanıma 
fırsatı bulan grup, Bodrum’un tarihi ve kültürel mekânları ve turis-
tik tesisleri ile birlikte Bodrum’u baştan sona gezerek sosyal yaşam 
hakkında bilgiler aldı. Bodrum’da önemli bir yere sahip olan Mavi 
Yolculuğa da çıkan medya mensupları Bodrum’un eşsiz koylarını gör-
me şansı yakaladı. 

DOSYA
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Bodrum Kaymakamlığı’nın himayesin-
de, Bodrum Tanıtma Vakfı ve Bodrum 
Belediyesi’nin öncülüğünde “Bodrum 
Sizi Çağırıyor” sloganıyla başlatılan pro-
jeye, Bodrum Ticaret Odası (BODTO), 
Bodrum Esnaf ve Sanatkârlar Odası, 
Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Es-
naf Odası, Bodrum Otelciler Derneği 
(BODER), Bodrum Denizciler Derne-
ği,  IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum 
Şubesi     ve TÜRSAB Bodrum Yürütme 
Kurulu destek verdi. 

Bodrum Ticaret Odası’nın 
destekleriyle hayata 
geçirilen Eşsiz Bodrum 
Tanıtım TIR’ı projesi 
başarıyla tamamlandı. 
TIR ekibi, 30 ilde tanıtım 
çalışmaları yaptıktan sonra 
Bodrum’a döndü.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) olarak 
Bodrum’un tanıtımı için yapılan çalış-
malara ellerinden gelen desteği sun-
maya her zaman hazır olduklarını ifade 
eden BODTO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Serdar Kocadon, Eşsiz Bodrum 
tanıtım TIR’ı hakkındaki değerlendirme-
lerini paylaştı. Bodrum’un Anadolu halkı 
tarafından çok daha iyi tanınıp bilinmesi 
amacıyla hazırlanan projenin ileriye dö-
nük olarak iç turizme katkı sunacağına 
inandığını belirterek; “ Eşsiz Bodrum 
Tanıtım TIR’ımız, 30 ilde tanıtım çalış-
malarını başarıyla sürdürdükten sonra 
Bodrum’a dönüş yaptı. Vatandaşlardan 
büyük ilgi gören Eşsiz Bodrum tanıtım 
TIR’ımız sayesinde Türkiye halkı doğal 
güzellikleriyle, kültürüyle, yerel değer-
leriyle Bodrum’u çok daha iyi tanıma 
şansını yakaladı. Çünkü Bodrum, tele-
vizyonlarda gösterilen magazin kültü-
ründen ibaret bir yer değil ve asla da 
öyle olmadı.” şeklinde konuştu. Bod-
rum Ticaret Odası, Tanıtım Tırına ver-
diği finansal desteğin yanı sıra Bodrum 
mandalina kolonyası, lokumu ve tanıtıcı 
yayın desteği de sağladı. 

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR’ı; Aydın, İzmir, 
Balıkesir, Eskişehir, Bursa, 

Çanakkale,   Edirne,  Tekirdağ,  İstanbul, 
Kocaeli, Zonguldak, Bartın, 

Samsun,  Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, 
Kars, Erzurum, Sivas, Malatya, Diyarba-
kır, Hatay, Adana, Mersin, Kayseri, An-
kara, Konya, Antalya ve Denizli olmak 
üzere 30 ili gezerek her ilde önemli nok-
talarda konakladı. 20 Mart - 21 Mayıs 
tarihleri arasında gerçekleşen projede 
vatandaşlara, Bodrum’un eşsiz özellikle-
rini anlatarak, insanları ilk ağızdan Bod-
rum’a davet etti. 7898 km yol kat eden 
Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR’ı ile Bodrum, 
tanıtım çalışmaları ile 622 460 $ reklam 
eşdeğerini elde etti. Basında yer alarak 
yaklaşık 5 000 000 kişiye ulaştı. Ayrıca 
sosyal medya hesaplarında da toplam 
800 000 erişime ulaşarak da Bodrum’un 
güzelliklerini anlattı

Çalışmanın ardından ise Bodrum’da ba-
sın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, 
Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR’ı Koordina-
törü Fikret Hıdır, çalışmalar hakkında 
bilgilendirme yaparak 2 ay boyunca ta-
nıtım çalışmalarının yaklaşık 8000 km 

yol kat edilerek sürdüğünü ifade etti. 
Binlerce kişiye Bodrum’u anlattıklarının 
altını çizen Hıdır, her bölgede beğeniyle 
karşılandıklarını ve iç turizmin canlan-
ması için güçlü bir çalışma olduğunu da 
sözlerine ekleyerek; “Çok özel bir gün 
bizim için. Çok zor bir projeydi. İlk baş-
ladığımız anda bu kadar artısı ve getirisi 
olacağını çok hayal edemiyorduk ama 
ilk toplantılardan beri hazırlık süreci, 
TIR yola çıkana kadar yapılan her şey TIR 
yola çıktıktan sonra işimizi kolaylaştırdı. 
Şunu söylemek istiyorum: İki ay boyun-

ca Anadolu’nun Bodrum’u ne kadar çok 
sevdiğini görme şansımız oldu. TIR’ı zi-
yaret eden 600 000 kişi oldu yaklaşık. 
Ankara Kızılay’daydık, Eskişehir Cum-
huriyet Meydanındaydık, Bursa Kent 
Meydanındaydık. Sadece Google’da 
Eşsiz Bodrum ile ilgili 57500 içerik var. 2 
ay içerisinde oluştu. Reklam eş değeri, 
yerel ve ulusal gazetelerde yayınlanan 
reklam eşdeğeri rakamı 622 000 dolar. 
Yaklaşık 5 milyon kişiye ulaşmış. Sosyal 
medyada toplam erişim 800 bin ve ciddi 
bir beğeni almış. 13 bin civarında.

“Anadolu’nun Bodrum’u 
ne kadar çok sevdiğini 
görme şansımız oldu.”

Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR’ı
Anadolu’yu Gezdi
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Sadece bu rakamlar yapılan projenin, gi-
dilen yolun aslında geri dönüşünün ne 
kadar etkili olduğunu gösteriyor bize. 
Gerçekten 22 metrelik TIR’ı 2 ay boyun-
ca 30 ile götürmek büyük bir operasyon. 
BODER, bizim tüm konaklamalarımızı 
organize etti. Türkiye’de kalınabilecek 
en iyi otellerde kaldık. Bodrum’un ağır-
lığını her yerde hissettirdik o anlamda. 
TÜRSAB tüm BYK’leri yönlendirdi. Özel-
likle Doğuda, Güneydoğu’da, Karade-
niz’de çok yardımcı oldular, çok destek 
oldular bize. Diyarbakırda’da çok teşek-
kür ettiler; Bodrum Diyarbakır’a gele-
biliyorsa herkes gelebilir çok teşekkür 
ediyoruz dediler. 

Umarız ekip arkadaşlarımızla birlikte iyi 
bir iş yapmışızdır. Doğru sonuçlara ula-
şır Bodrum’a faydası olur.” dedi. Fikret 
Hıdır, daha sonra ekipte yer alan Kenan 
Akgün, İlknur Özsezgin, Süleyman Uz-
man ve Okan Altıok’u da yanına davet 
ederek harcadıkları emek için teşekkür 
etti.

Alınan geri bildirimlere göre Bodrum 
Tanıtım tırı projesinin örneklerinin art-
ması bekleniyor. 
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Tanıtım TIR’ı Bursa’da

Tanıtım TIR’ı Sivas’ta Tarihin İçinde

Tanıtım TIR’ı Bursa’da



DOSYA

Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himaye-
sinde; Bodrum Belediyesi, Bodrum Ti-
caret Odası (BODTO), Bodrum Otelciler 
Derneği (BODER), Bodrum Esnaf ve Sa-
natkârlar Odası ile Bodrum Denizciler 
Derneği’nin destekleriyle organize edi-
len; Bodrum’u tarihi, kültürel ve doğal 
güzellikleriyle tanıtmak amacıyla başla-
tılan çalışmalar kapsamında davet edi-
len medya mensupları arasında İskandi-
nav ülkeleri de yer aldı.  Norveç, İsveç ve 
Danimarka’dan altı medya mensubuna 
Bodrum, tüm özellikleriyle tanıtılmaya 
çalışıldı. Odamız ise yine karşılama ko-
mitesi içinde yer alarak medya mensup-
larının iyi bir Bodrum izlenimi yakalama-
sına katkı vermiş oldu.  

İskandinav Ülkeleri Bodrum 
Kültürüne İlgili

İskandinavya’dan gelen konuklar, BO-
TAV’ın hazırladığı program ile ilk gün 
Antik Tiyatro ile Bodrum gezisine baş-
ladı. Misafirler daha sonra, Bodrum Su-
altı Arkeoloji Müzesi’ni (Bodrum Kalesi) 
gezdi. Daha sonra Bodrum Belediyesi 
Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplan-
tıya katılan gruba Bodrum’un eşsiz koy-
larının da bulunduğu sunum yapıldı. Su-
numda ayrıca Bodrum Cup Uluslararası 
Yat Yarışlarının ve Bodrum’da yeniden 
yapımının sağlanması için Akademia 
Vakfı tarafından yürütülen Mausoleum 
projesinin tanıtım videoları da izletildi.

Bodrum Denizciler Derneği Başka-
nı Mustafa Demiröz,  Bodrum Sualtı 
Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Sel-
çuk,  Bodrum Turizm Danışma Bürosu 
Yetkilisi Başar Erten,   Bodrum Tanıtma 
Vakfı Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, 
Bodrum Otelciler Derneği yönetim ku-
rulu üyeleri misafirlere Bodrum hakkın-
da bilgiler verdi. Toplantının ardından 
Trafo Bodrum’da öğle yemeği yiyen 
konuklar, aynı gün Bodrum Deniz Müze-
si’ni gezdi, ardından Halikarnas Mozole-
sini ziyaret etti.

20-23 Haziran tarihleri arasında Bod-
rum’u daha yakından tanıma fırsatı bu-
lan grup, Bodrum’un tarihi ve kültürel 
mekânları ile turistik tesislerini gezerek 
sosyal yaşam hakkında bilgiler aldı. 
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DOSYA

Bodrum Belediyesi Başkanlık makamın-
da gerçekleşen ziyarette TITC Kurucu 
Başkanı Emin Çakmak ve TAFI Başkanı 
Praveen Chugh’a; TAFI Genel Sekreteri 
Bharat, TAFI üyesi ve TITC koordinatörü 
Parmod Sahani, TITC General Sekreteri 
ve  Crystal Concept DMC genel müdü-
rü Duygu Kuşkulu, PR&Event yetkilisi 
Zeynep Öge ve Kartaca Turizm Genel 
Müdürü Fatih Günay eşlik etti. Beledi-
ye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ ile 
beraber konuklarını ağırlayan Bodrum 
Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Kocadon, Hindistan pazarını çok önem-
sediklerini ifade ederek hazırlanan ça-
lışmalarla ilgili karşılıklı bilgi paylaşımın-
da bulundu.

Türkiye Hindistan Turizm 
Konseyi (TITC) Kurucu 
Başkanı Emin Çakmak, 
Hindistan Seyahat 
Acenteleri Federasyonu 
(TAFI) Başkanı Praveen 
Chugh ve beraberindeki 
heyet ile Bodrum Belediyesi 
ve BOTAV Başkanı Mehmet 
Kocadon’u ziyaret ederek 
Bodrum’un Hindistan’da 
tanıtılması için yapılacak 
çalışmaları değerlendirdi.

TITC Kurucu Başkanı Emin Çakmak, 
bölgemizin tanıtımı için Hindistan’dan 
Ekim ayında 650’ye yakın seyahat acen-
tasını getireceklerini ifade ederek, 
“Grupların ilk iniş noktaları Bodrum ola-
cak. Gelecek olan misafirlerimizi önce 
Bodrum’da ağırlayacağız sonra Marma-
ris’e ve oradan da Dalaman’a geçeceğiz. 
Başkanımızdan görmüş olduğumuz ev 
sahipliği hakikaten bizleri umutlandırdı. 
Çünkü ilk iniş noktaları Bodrum olacak, 
dönüş noktaları da Dalaman. Dolayı-
sıyla ilk geliş ve dönüş noktalarında iyi 
ağırlanarak iyi bir ev sahipliği ve misafir-
perverlik yapmamız durumunda bu bize 
büyük bir artı olarak dönecektir. Hindis-
tan’dan yılda 22 milyon turist yurt dışı-
na çıkıyor. Ortalama 3 bin ile 5 bin dolar 
harcıyorlar. Yani diğer Avrupa’dan gelen 
turistin 3 katı 5 katı harcama yapan bir 
turist profilinden bahsediyoruz. Son 10 
yıldır Bodrum Tanıtma Vakfı’nın ve Bod-
rum Belediyesi’nin gayretleriyle Hindis-
tan pazarında Bodrum önemli bir isim 
haline geldi. İstanbul ve Antalya’dan 
sonra Bodrum, üçüncü bir destinasyon 
olarak mutlaka Hintli tur operatörle-
rinin aklında, düğüncülerinin, sinema 
yapımcılarının aklında. Daha geçtiğimiz 
günlerde Paramount Bodrum Resort 
Otel’de bir Hint düğünü gerçekleştiril-
di. İstiyoruz ki Bodrum, daha çok daha 
yoğun olarak Hint düğünlerine Hint si-
nema yapımlarına ev sahipliği yapsın ve 
Nisan - Mayıs aylarında, okul tatillerin-
de Bodrum’da Hintlilerimizi ağırlayalım. 
Daha sonra da onların divala diye adlan-
dırdıkları ışık günleri tatillerinde de –ki 
bu ekim - kasım aylarına denk gelen 

dini bir seremoni- onları ağırlayabiliriz. 
Bodrum’un 4 aylık sezonunu çok rahat 
8 aya yükseltebilecek bir potansiyeldir 
Hindistan pazarı.   Bodrum’un nisan ve 
mayısını canlandırabilirsek, ekim ve ka-
sımını canlandırabilirsek, Bodrum’da 
turizm sezonunu 8 aya, Hint pazarıyla 
birlikte yükseltmiş olacağız. Bu arada 
charter opsiyonlarının görüşmelerini de 
başarıyla devam ettiriyoruz. Başarabi-
lirsek, 2018’de de Hindistan’dan direkt 
Milas – Bodrum ve Dalaman havaliman-
larımıza, Muğla ilimize charter uçuşlarını 
inşallah başlatmış olacağız.” dedi.  

Bodrum Tanıtma Vak-
fı (BOTAV) olarak her 
yıl 30’a yakın ülkede 
Bodrum’u tanıtmaya 
devam ettiklerini ifa-
de eden Bodrum Be-
lediyesi ve BOTAV Yö-
netim Kurulu Başkanı 
Mehmet Kocadon ise 
önceki yıllarda Hindis-
tan’da kurulan Satte 
Yeni Delhi Turizm Fu-
arı’nda Bodrum stan-
dıyla yer aldıklarını 
hatırlattı. Alternatif 
turizm olarak Hint dü-
ğünleri ve Hint sinema 
sektörü Bollywood 
için Bodrum’u cazip 
hale getirmek amacıy-
la yapılan çalışmaları 
destekleyeceklerini 
ifade eden Kocadon, “Bodrum, dünya-
nın her yerinden insanı kucaklayan me-
deniyetler şehridir. 5000 yıllık tarihinde 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
olmasının verdiği kültürel gelenekle bu-
gün Bodrum, medeni çizgide ilerleyen 

hoşgörü toplumundan oluşmaktadır. 
Doğal güzelliklerinin yanı sıra yerel ve 
kültürel değerleriyle, tarihi mirasları, 
otantik kent dokusu, birbirinden güzel 
koylarıyla mavi yolculuğu ve 12 ay gü-

neşle barışık iklimiyle dünyada eşsiz bir 
destinasyondur. Dolayısıyla gelenekle-
rine ve değerlerine sahip çıkan bir top-
lum olarak ün salmış Hintliler için Bod-
rum adeta bir cennettir. İster görkemli 
düğünler için ister sinema yapımları için 

mekan olarak da Bodrum bugün çok 
farklı seçenekler sunabilir bir niteliğe 
sahiptir. Lüks otellerden otantik me-
kanlara ve Bodrum kalesi başta olmak 
üzere korunmuş çok sayıda tarihi yapı-

ya kadar cazibesini 
her daim korumaya 
devam etmektedir.” 
ifadelerinde bulun-
du.

Çalışmaları olumlu 
bulduğunu belirten 
TAFI Başkanı Pra-
veen Chugh, Bod-
rum’un ve Muğla 
bölgesinin Hintli va-
tandaşların dikkati 
çekecek güzellikle-
re sahip olduğunu 
söyledi.

Türkiye Hindistan 
Turizm Konseyi 
(TITC) tarafından 
Hindistan Seyahat 
Acentaları birli-
ği  TAFI’nin bu se-

neki kongreleri; TITC General Sekreteri 
ve Crystal Concept DMC Genel Müdü-
rü  Duygu Kuşkulu’nun girişimleriyle 
Ekim ayında Bodrum, Marmaris ve Da-
laman’da düzenlenecek. 

Hindistan Turizm Pazarında Gelişmeler
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HİNDİSTAN



MOLA

Bodrum Belediyesi tarafından ha-
zırlanan sergilikler, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi ve TAV Havali-
manları Holding’in işbirliğiyle hava-
alanının Gelen Yolcu bölümlerine sı-
ralandı. Raflarına Bodrum Belediyesi 
tarafından Türkçe ve İngilizce olarak 
hazırlanan Bodrum’un tarihi geçmişi, 
kentsel dokusu, sosyal yaşamı, tarihi 
ve kültürel mirasları, gelenekleri, göre-

Havalimanında 
Tanıtıma Katkı
Milas-Bodrum 
Havalimanı’ndan giriş 
yapan ziyaretçilere 
Bodrum’u daha iyi tanıtmak 
için hazırlanan kitapçıkların 
bulunduğu sergilikler 
yoğun ilgi görüyor. 

nekleri ve Bodrum’a değer katan ünlü 
tarihi kişiler hakkında özet bilgilerin 
yer aldığı kitapçık ve haritalar konuldu.                                                                                       
Milas-Bodrum Havalimanı İç ve Dış 

Hatlar Terminallerinde belirlenen altı 
adet noktaya konulan stantlarda sergi-
lenen kitapçık ve haritaların dağıtımına 
devam ediliyor. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlü-
ğünce, Bodrum Belediyesi’nin destek-
leriyle bu yıl 15. “Uluslararası Bodrum 
Bale Festivali”, 24 Temmuz-12 Ağustos 
2017 tarihleri arasında Bodrum Kale-
si’nde sanatseverlerle buluşacak. 4 
Bale gösteriminin, 1’er Modern Dans 
ve Flamenko performansının yapılaca-
ğı festivalde bu yıl 24-25 TEMMUZ’DA 
ZORBA, 1 AĞUSTOS’TA UYUYAL GÜZEL, 
4 AĞUSTOS’TA GAYA VE A FUEGO LEN-
TO, 7 AĞUSTOS’TA AMORE yer alacak. 
Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Ba-
lesi’nin yanı sıra yurtdışından Rusya ve 

BODRUM’a Bale Çok Yakışıyor
Kazakistan Bale Grupları ile Kübalı ve İs-
panyol Dans Gruplarının festivale renk 
katması bekleniyor. Gösterimlerin hepsi 
21.45’te Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği 
Sahnesinde gerçekleşecek. Bilet alım-
larınızı online yapmak isterseniz www.
bodrumballetfestival.gov.tr web ad-
resinden bilet al seçeneğini tıklamanız 
yeterli.  

Bodrum MAVİ Dergisi olarak Bodrum’a 
çok yakıştığını düşündüğümüz bu güzel 
etkinlik için değerli okuyucularımıza iyi 
seyirler diliyoruz. 

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından 
DenizBank ana sponsorluğunda düzen-
lenen Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik 
Festivali, 14. yılında müzikseverleri, unutul-
mayacak bir programla Bodrum’un yıldızlı 
gecelerinde buluşturmaya hazırlanıyor.  
 
24 Temmuz – 4 Eylül tarihleri arasında dü-
zenlenecek olan 14. Uluslararası Gümüşlük 
Klasik Müzik Festivali, bu yıl da 3 ayrı kon-
septte sunulacak. 25 asırlık tarihi Koyunba-
ba Antik Taş Ocağında düzenlenecek klasik 
konserler bölümünün sponsorluğunu Bosch 

GÜMÜŞLÜK’ün Festivali Başlıyor

üstlenirken, son iki yıldır festival bünyesinde 
Gümüşlük sahilinde gerçekleşen “Suda Caz” 
ve “Kumda Gitar” konserlerinin sponsorlu-
ğunu bu yıl Uludağ Premium üstleniyor.

Festival yıldızları konuk edecek

Piyanist Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığı-
nı, Piyanist Eren Levendoğlu’nun ise sanat 

yönetmenliğini yaptığı DenizBank ana spon-
sorluğundaki 14. Uluslararası Gümüşlük Kla-
sik Müzik Festivali kapsamında bu yıl ülkemi-
zin yanı sıra Brezilya, Norveç, İtalya, Fransa, 
Küba, Rusya ve Güney Afrika’dan gelecek 
müzisyen konuklar, 6 hafta sürecek etkin-
likler çerçevesinde 15 ana konser verecek.  
THY, Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi gibi kurumların da destek verdiği 
festival kapsamında Gümüşlük sahilindeki 
festival merkezinde düzenlenecek Kumda 
Gitar, Suda Caz ve GFA konserlerinin başla-
ma saati 20:30; Antik Taş Ocağında gerçek-
leşecek Taşta Klasik konserlerinin başlama 
saati ise 21:15. Biletler, Festival Merkezi, Gü-
müşlük sahili ve Biletix’den temin edilebilir. 

www.gumuslukfestival.org

i n f o @ g u m u s l u k f e s t i v a l . o r g 
www.facebook.com/gumuslukfestival

14. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik 
Festivali 2017 Programı

26 Temmuz – Gilles Apap - Keman & Myriam 
Lafar -Akordeon (Fransa) - Taş Ocağı

28 Temmuz – GFA Keman Konseri - Toprak 
Ev

29 Temmuz – Dilbağ Tokay - Viyolonsel & 
Eren Levendoğlu – Piyano (Türkiye) - Taş 
Ocağı

31 Temmuz – Viyolonsel GFA Konseri - Top-
rak Ev

1 Ağustos – Tord Gustavssen (Norveç) - Fes-
tival merkezi, sahil

4 Ağustos – Begoa Ensemble (Türkiye) - Taş 
Ocağı

8 Ağustos – Emin Fındıkoğlu Trio – Festival 
merkezi, sahil

11 Ağustos – Alp Ersönmez ‘Yazısız’ feat Erik 
Truffaz – Festival merkezi, sahil 

15 – 19 Ağustos – 4. Ahmed Adnan Saygun 
Piyano Yarışması - Toprak Ev

18 Ağustos – Ilya Itin – Piyano (Rusya) - Taş 
Ocağı

20 Ağustos – GFA Piyano Konseri - Toprak Ev

22 Ağustos -  Romano Pallotini – Piyano (İtal-
ya) - Taş Ocağı

24 Ağustos -  Mauricio Vallina (Küba) - Taş 
Ocağı

25 Ağustos - GFA Piyano Konseri - Toprak Ev

26 Ağustos – Erdem Sökmen & Hasan Me-
ten – Gitar Duo (Türkiye) - Toprak Ev

27 Ağustos - Egberto Gismonti – Gitar (Bre-
zilya) Toprak Ev

28 Ağustos -  Ebgerto Gismonti – Piyano 
(Brezilya) Taş Ocağı

30 Ağustos  - Derek Gripper - Gitar (Güney 
Afrika) Toprak Ev

31 Ağustos – GFA Flüt Konseri - Toprak Ev

1 Eylül – Bülent Evcil (Türkiye) & Raffaele Tre-
visani (İtalya) – Flüt Duo - Taş Ocağı

04 Eylül - Gülsin Onay – Piyano (Türkiye) - Taş 
Ocağı
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SÖYLEŞİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat 
Bölümü mezunu Rıza Karakaya, ken-
disinin de eski bir Bodrumspor altya-
pı oyuncusu olduğunu ve babasının 
15 yıla yakın Bodrumspor yönetimde 
bulunmasından dolayı çocukluğunda 
sıkı bir taraftar olarak deplasmanlara 
bile gittiğini belirtti. Bodrumspor’un 
bu başarısının sırrının, inanç ve birlik 
beraberlik olduğunu vurgulayan Kara-
kaya, en büyük teşekkürü ise eski Bod-
rumspor kalecisi, Bodrumspor sevdalısı 
ve Bodrumspor’da uzun yıllar yönetici-
lik yapmış olan Bodrum Belediye Baş-
kanı Mehmet Kocadon’a ederken Bod-
rumspor’un; tüm branşlarıyla birlikte, 
onun spora verdiği önem ve maddi ma-
nevi destekleri sayesinde bugün bura-
lara geldiğinin altını çizdi. Mavi dergisi 
olarak yapmış olduğumuz özel röporta-
jımızda Başkan Rıza Karakaya, soruları-
mıza içtenlikle şu cevapları verdi: 

1931’den başlayarak yeşil 
sahalarda mücadelesini 
yılmadan sürdüren Bodrum 
Belediyesi Bodrumspor 
Futbol Takımı, tarihinde ilk 
kez 2016-2017 sezonunda 
2. Lige yükselme 
başarısını yakaladı. 
Karate ve yelkende de 
dünya şampiyonluklarını 
elde eden Bodrumspor 
Kulübünün bu başarılarının 
en önemli mimarlarından 
biri olan B.B.Bodrumspor 
Kulübü Başkan Rıza 
Karakaya’dan kuruluştan bu 
yana geçen süreç ile ilgili 
bilgiler aldık.

Şampiyon Bodrumspor
Başkan Karakaya başarılarının sırrını anlattı

2. Lige yükselen Bodrumspor’un 
tarihine şöyle bir göz atarsak neler 
söylersiniz?

Derviş Görgün tarafından 1931 yılın-
da kurulan Bodrumsporumuzun ilk 
dönemlerde sarı kırmızı olan renkleri, 
ilerleyen yıllarda yeşil beyaz olarak de-
ğiştirildi. Uzun seneler amatör kümede 
mücadele eden kulübümüz, tarihinde 
ilk kez 1995 – 96 sezonunda 3. Ligde yer 
aldı ancak başarısız olarak aynı sezon 
küme düştü. 2011 – 2012 sezonunda 
Bölgesel Amatör Lige çıkan yeşil-be-
yazlı ekibimiz, 2012-2013’ten itibaren 
BAL’da mücadelesini sürdürdü. BAL’da-
ki üçüncü sezonu olan 2014-15’te ise 7. 
grupta namağlup şampiyon olduk. 21 
yıl sonra 3. Lig’e geri döndük. Geçen se-
zon 3. Lig’deki ilk sezonumuz olmamıza 
karşın Play-Off’a kalmayı da başardık, 
yarıfinalde ise Ofspor’a elendik ancak 
2016-2017 sezonuna iddialı başladık. 
Henüz sezon tamamlanmadan şampi-
yonluğu garantileyerek Bodrumspor 
tarihinde ilk kez 2. Lig’e yükseldik.  

Başkan seçildiğiniz yıl itibarıyla 
Bodrumspor futbol takımında ne gibi 
değişiklikler oldu? 

Ben ilk başkan olduğumda Bodrumspor, 
Süper Amatör Ligindeydi. O zamanlar 
Turgutreisspor Bölgesel Amatör Ligde 
bizden üstteydi ve Yalıkavak gibi kendi 
beldelerimizle aynı gruptaydık. Muğla 
ili içerisinde mücadele ediyorduk. Açık-
çası Bodrum, kendi beldeleriyle rekabet 
eder haldeydi. Taraftar da daha az geli-
yordu maçlara. İlk işimiz Bodrumspor’u 
tekrar yarımadanın abi kulübü haline 
getirip Bodrum halkıyla taraftarıyla ba-
rıştırmak oldu. Bunu yaparken de tabi 
tesislerimiz de eksikti, Bodrumspor’un 
kalıcı kendine ait bir tesisi yoktu. Başka-
nımız Mehmet Kocadon’un destekleriy-
le Gümbet’teki 400 metrekarelik alana 
tesisimizi inşaya başladık. İlk senemizde 
de Süper Amatör Lig’de şampiyon ol-
duk. Tesisimizin içinde standart şartlar-
da 12 adet futbolcularımız kalacağı oda-
lar, sosyal vakit geçirebilecekleri alan ve 
yemekhanesi ile hocalarımıza ait alanlar 
yaptık. Eskiden Bodrumspor futbolcu-
larımız ancak ricayla minnetle o otelde 
bu otelde bir şekilde kalabiliyorlardı. Şu 
anki başarılarımızın gelmesinde bu tesis 
lazımdı. Başkanımız Mehmet Kocadon 
da sağ olsun bunu bize sağladı ve Süper 
Amatör Lig’de ilk yılımızda şampiyon 
olduk. Bal Ligi baraj maçında Turgutre-
isspor’u eleyerek bölgesel amatör lige 
çıktık. O sene takımımızı bozmamıştık. 
Bölgesel Amatörde ilk senemizde yine 
başa oynadık. Sonraki yılda da Ümit Erol 
Tok hocamızın gelmesiyle beraber Böl-
gesel Amatör Lig şampiyonu olarak 22 
yıl aradan sonra 3. Lig’e yeniden çıktık. 
1994-95 futbol sezonunda da 

Bodrumspor 3. Lig’de oynamıştı. O za-
manki Bodrumspor, Selahattin Zengin’in 
başkanlığını yaptığı, babam Mehmet Ali 
Karakaya’nın, Dinçer Özkeskin’in, Meh-
met ve Mahmut Kocadon’ların yönetici 
olduğu dönemdi ki bu yönetici ekip, biz-
lere o yıllarda Bodrumspor sevdasını aşı-
layanların en önemlilerindendir. Ancak 
şehir stadımız o zamanlarda 2. Lig maçla-
rını oynamaya uygun değildi. Maçlarımızı 
Milas’ta oynamıştık ve Milas’tra oynamış 
olmanın verdiği handikapla Bodrumspor 
ilk sene tekrar geri düştü.  İşte biz 21 
yıl aradan sonra yine bizlerin gayreti ve 
Ümit Erol Tok hocamızın önderliğinde 
Bodrumspor 3. Lige çıktı. 3. Ligde kad-
romuzu bozmadık yine. İlk yıldan Play-
off’ta Ofspor’a 1-0 yenildik. 2. Maçta 

ise burada yenmemize rağmen küçük 
bir detayla yarı final maçında elendik, 
çıkamadık. Bu sene 3. Lig’de şampiyon 
olduk ve yine kadromuzu bozmadık ve 
genel olarak koruduk. 86 yıllık tarihimiz-
de ilk defa 2. Lig’e çıktık. Bu başarıya da 
ben şuna bağlıyorum: Her şeyden önce 
kulübün başarılı olabilmesi için yerel yö-
netimin futbola olan bakış açısı sevgisi 
bir de kulübün iyi yönetilmesi taraftarla 
birlik beraberlik içinde olunması; bu üçü 
bir arada olunca kulüp başarılı oluyor. 
Tabi esas nokta ise başta iyi tecrübeli 
bir teknik adam ve takımı bozmadan 
dizayn etmek. Yani daha iyi transferler 
yapalım sevdasına kapılıp da takımı sil 
baştan yapıp riske girmedik. Aynı oyun-
cu grubunun eksiklerini tamamlayarak 
bunu sağladık. Duruma göre ara ara tabi 
transferler yapmaya devam edeceğiz. 
Yine 15 futbolcumuz kalacak. 6-7 tane 
de yeni oyuncu gelecek. Onları kaynaş-
tırıp pahalı transferler yaparak değil de 
burada bir takım olgusunu oluşturacak 
ve arkadaşlığı pekiştirecek şekilde bir yol 
izliyoruz. Çok para harcamadan orta pa-
ralarla ama istikrarlı bir teknik heyet ve 
futbolcu grubunu tutaraktan böyle bir 
model oluşturduk. Bu konuda Akhisar’ı 
model alıyoruz kendimize. Akhisar da 
bu şekilde orta bütçelerle işler yapan bir 
takım ki Süper Lig’e kadar gitti. Bizim de 
hedefimiz çok büyük paralar harcama-
dan takımımızı koruyaraktan istikrarlı bir 
şekilde Süper Lig’e kadar gitmek. 

Futbol altyapılarımız da çok iyi. Hatta 
U13 Futbol takımımız İzmir’de final ma-
çına gitti. Denizlispor ile. Bodrumspor- 29 Ekim 1933
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Başarımızdaki en büyük etkenlerin ba-
şında sporu seven bir belediye başkanı-
mızın olması ve en büyük şansımız Be-
lediye Başkanımız Mehmet Kocadon’un 
da Bodrumspor formasını giymesi ve 
yıllarca da yöneticiliğini yapması ve yani 
bizlerin yaşayabileceğimiz sorunları 

1970’ler Mehmet KOCADON ayakta sağdan ikinci

karşımıza çıkan handikapları ve bunları 
nasıl aşabileceğimizi bizlerden daha iyi 
en iyi şekilde bildiği için bizim işimiz biraz 
daha kolaydı. O yüzden Bodrumspor be-
nim dönemimde şanslı dönemini yaşadı. 

Mehmet Kocadon hem sporu seven 
hem de Bodrumspor’un formasını yap-
mış ve yöneticiliği yapmış bir başkana 
sahip olduğumuzdan dolayı. Bu başa-
rının kısaca özet, istikrar ve beraberlik. 
Yerel yönetimden tutunda kulübün en 
ufak çocuklarından personeline kadar 
bunu koruduğumuz için Bodrumspor 
başarıdan başarıya koşuyor. Bunu koru-
maya da her zamanki gibi devam edece-
ğiz. Ve kulübümüzü inşallah Süper Lig’e 
kadar götüreceğiz. Biz de bir zamanlar 
Bodrum’u 3. Lige taşıyan ekibin, bize 
Bodrumspor sevdasını aşılayanların 
izinden giderek şimdi onları başarıyla 
temsil edeceğiz. 

Babanız Mehmet Ali Karakaya 
Bodrumspor’da ne gibi görevlerde 
bulundu?  

Babam 15 yıla yakın as başkanlık, yö-
neticilik yaptı ve gençliğinde o da 
Bodrum’daki amatör kulüplerde fut-
bol oynadı. Bizlere sporu aşılayanlar 
her zaman her yer söylüyorum ki hep 
onlar. Bu bir bayrak yarışı. Onlar bize 

Bodrumspor’u aşıladılar. Biz de onların 
aşıladığı bu sevgiyle daha da inançlı bir 
şekilde bu başarıları elde ediyoruz. 

Bodrumspor’un sloganı “İnananlar 
asla kaybetmez” sözüyle asıl 
anlatmak istediğiniz nedir?

Futbol bir takım sporu olduğu için, 24 
tane futbolcumuz, 7 tane teknik heyet ile 
15 yöneticimiz ve bakıldığında taraftarla-
rımız var. İlk önce buradaki futbolcu gru-
bu, yöneticiler, teknik heyet, hepsi birbiri-
ne inanacak ve güvenecek. Ondan sonra 
da halkı inandıracak. Televizyonlarda 
izlediğimiz gibi birçok seyirci gelecek ve 
başarılar… Bunların hepsi beraber, arka 
arkaya geliyor. Temelinde inanç yatıyor. O 
yüzden bu inancı sağlayamadığın zaman 
istediğin kadar para dök, istediğin kadar 
imkanı kulübe ver, hiçbir şekilde başarılı 
olma şansın yok. İmkanlar tabi ki olmazsa 
olmaz ama imkanlarla beraber mutlaka 
bir inanç, güven kulüpte veya bu takım 
sporlarında olması lazım. O yüzden de biz 
“İnananlar asla kaybetmez!” dedik. Hep 
birbirimize inandık en kötü günde futbol-
cularımıza, birbirimize sarıldık. Hiçbir za-
man biz bu işi yapamayacağız, bırakalım 
gidelim deyip dağılmadık. Hep inancımızı 
koruduk. Bu da bize üç tane şampiyonluk 
getirdi. Bundan sonra da aynı sloganla 
devam edeceğiz. 

Siz de futbol oynadınız mı?

Küçükken Bodrumspor’un altyapısına 
gidiyorduk. Mustafa Birol hocamız or-
ganize ediyordu. Ortaokul için İzmir 
Türk Koleji’ne gitmiştim. Üniversiteyi 
de Celal Bayar’da okudum. İktisat Bö-
lümünü bitirdim. Oradaki yıllarımda da 
Karaağaçlı Belediyespor diye bir ama-
tör küme takımı vardı, üniversiteden 
üç arkadaş orada futbol oynamıştık. 
Babam 15 yıla yakın Bodrumspor’da 
yöneticilik yaptığı için o yıllarda yani 
1994’te 3. Lige çıktığında ben sanki 
maskot gibi devamlı onlarla beraber 
bütün maçlara giderdim, deplasman-
lara giderdim, onlarla beraber kampta 
kalırdım. Aşırı derecede içimde bir tut-
kuydu. Allah da bana nasip etti Bod-
rumspor’un başkanı olmayı. Çocukluk-
tan beri bu tutkumu bu sevgimi burada 
başkanımızın Mehmet Kocadon’un sağ-
ladığı imkanlarla birleştirince de böyle 
güzel şeyler çıktı. 

Bodrumspor’da 4. kez başkan 
seçilmek nasıl bir duygu?

Bodrumspor 1070 tane üyesi olan bir 
kulüp. Mehmet Kocadon başkanımızın 
Bodrumspor’a bakış açısı, bizlerin de 

sağlanan bu olanakları iyi değerlen-
dirmemiz, bu birlik beraberliği de her 
zaman korumamızdan dolayı kongre-
lerimizde de zaten bizim hiçbir zaman 
çok seçimle dolu geçmiyor. Ben hep 
tek liste adayı oldum. Bize güvenen-
leri de hiçbir zaman mahcup etmedik. 

Etmemek için de elimizden gelen her 
şeyi yaptık. Çok daraldığımız yoruldu-
ğumuz günler de oldu, bu iş gerçekten 
fedakarlık isteyen bir iş ama olsun biz 
birlik beraberliğimizden hiçbir zaman 
ödün vermeden bizi bu göreve layık 
görenlere mahcup olmamak adına gö-
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rıya doğru kaydırıyoruz. Sahil tarafın-
daki kalenin arkasına da bin kişilik bir 
tribün yaptıracağız. Mevcut soyunma 
odaları kalkıyor, oraya doğru da tribün 
uzuyor. 600-700 kişilik de tribün oraya 
yaptıracağız. Yaklaşık olarak 1700 kişi 
daha kapasitemiz artacak.  Bodrum 
şehir stadyumumuz toplam nerdeyse 
5000 – 5500 kişi kapasiteye ulaşacak. 
Üst lig kriterlerine uygun olarak arka-
ya 300 metrekarelik soyunma odaları 

yapacağız. Ay-
rıca Yalıçiftlik 
t e s i s l e r i m i z 
var orayı da 
y e n i l i y o r u z . 
Toplam 18 oda 
haline getire-
ceğiz. İkişerli 
olarak kala-
bilecek fut-
bolcular ımız. 
Yalıçiflik’te or-
manlık alanda 
çok güzel bir 
tesis, İsmail 
Altındağ Baş-
kanımız zama-
nında kuruldu. 
Yaz aylarında 
üç ay boyunca 
orada kamp-
tayız. Ayrıca 
Gümbet’e ikin-
ci bir 400 met-

rekarelik bir bina yaptık. Yani toplam 
800 metrekareye yakın futbolcuları-
mızın kalabilecekleri alan, yönetim, 
idari bina, hepsini yaptık bitirdik. Aynı 
zamanda Gümbet pazaryerinin orada-
ki tesisimizin kenarına da hemen bir 
tane çim saha yapıyoruz. Bodrumspo-
rumuz kışın artık hem Gümbet’te hem 
şehir stadında çim sahada antrenman-
larını yapabilecek.

Yaz aylarında da Yalıçiflik’te yapacak. 
Tesisleşme adına işte bunları hep 
Mehmet Kocadon Başkanımız yapıyor, 
onun destekleriyle oluyor. Ben binler-
ce kez bütün Bodrumsporlular adına 
Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çün-
kü gerek tesisleşme adına olsun gerek 
ise de maddi manevi yönden bütün 
imkanları sundu, destekledi ve hiçbir 
zaman esirgemedi. Biz de onun kar-
şılığını ona kupaları götürerek, şam-
piyonlukları hediye ederek ödemeye 
çalışıyoruz.  Her şeyden önemlisi onun 
bizden en büyük isteği Bodrum’u en iyi 
şekilde temsil etmemiz ki Bodrum’u 
ve Bodrumspor’u en iyi şekilde temsil 
ettiğimize inanıyorum. 

SÖYLEŞİ

revimize en iyi şekilde devam ettik. 
Mesela şampiyon olduğumuzda taraf-
tarımız 1931 tane meşale ile Kumbah-
çe’de çok güzel bir görüntü oluşturdu. 
Daha sonra da hande Yener konseri 
vardı. Çok güzel bir kalabalık, çok güzel 
bir ambiyanstı. Bütün yorgunluklar her 
şey bir anda geçiverdi. İyi ki bu kadar 
koşmuşuz, yorulmuş çünkü gerçekten 
buna değdi.   Bodrum bir dünya marka-
sı. Ev pansiyonculuğundan başlayarak 
bütün dünyaya Bodrum’u Türkiye’yi 
tanıtmış misa-
firperverliğiyle 
ünlü bir ilçe ki 
bu bize ağır bir 
sorumluluk ve-
riyor. Çünkü biz 
Bodrum olarak 
farklıyız. Bod-
rumspor olarak 
bütün branş-
lardaki sporcu-
larımızın hepsi 
d u r u ş l a r ı y l a , 
davranışlarıyla 
ve yöneticiler 
olarak bizler, 
Bodrum’a yakı-
şır şekilde dav-
ranma sorumlu-
ğunu alıyor ve 
bunu koruma-
ya çalışıyoruz. 
Bodrumspor ’a 
karşı hep bir sempati var federasyonda 
olsun değişik alanlardaki sporcularda 
olsun. 

Kendi istekleriyle Bodrum’a gelmek 
isteyen sporcular oluyor mu? 

Oluyor tabi ama bazen de Bodrum’da 
para çoktur imajına kapılabiliyorlar 
çünkü Bodrum zengin bir ilçe görü-
nümünde. Biz biraz da bunu kırmaya 
çalışıyoruz çünkü biz çok para harca-
yarak ilerleyen bir kulüp değiliz ama 
bizim taraftarımız Asi Tayfa ve Bod-
rumsporlu taraftarlarımız, Türkiye’nin 
her yerine gidiyorlar. Biz hiçbir yerde 
yalnız kalmadık bu sene, Trabzon’dan 
tutun da Diyarbakır’a, Türkiye’nin her 
yerine geldiler. Hatta bu sene çok il-
ginç bir şey yaşandı. Düzce maçında 
bizim Bodrumspor taraftarımız, Düz-
ce taraftarına yasaklıydı olay çıkabilir 
şüphesiyle. Oranın Valiliğinin aldığı 
kararla Bodrumspor’un taraftarı saha-
ya alınmamıştı çok da geniş güvenlik 
önlemleri vardı. Biz de tam stadın ora-
ya giriyorduk otobüse ve bir baktık ki 
bizim bazı taraftarlarımız Düzcespor 
atkılarını giymişler Düzcesporlu gibi. 

Hayret etmiştik. Yasaklı olduğumuz 
maçta bile sağ olsunlar bizi yalnız bı-
rakmadılar. O yüzden ben taraftarımı-
za çok teşekkür ederim. Hem burada-
ki maçlarda hem de deplasmanda bizi 
hiç yalnız bırakmıyorlar. Artık taraftar 
profilimiz iyice gelişiyor, geliştikçe de 
her yere sevgi götürüyorlar, her yer-
de çok seviliyorlar. Mesela Batman’a 
giderken buradan davullar yaptırdık 
özel olarak onların renklerinde. Onlar 
da orada bizim araçlarımızı kiraladılar. 

Tunceli’ye fidan götürdük.  Bu tip et-
kinliklerle de hem Bodrum’a olan sem-
patiyi artırıyoruz hem de Bodrum’u ta-
nıtmaya çalışıyoruz. Mesela Erbaa’ya 
gittiğimizde de bizim taraftarlarla 
birlikte yürüdü Erbaa taraftarları. 
Bodrumspor taraftarı her yerde, Bod-
rum’u ve Bodrumspor’u çok iyi bir şe-
kilde temsil ediyor artık.  Bodrumspor 
bu adının verdiği sorumluluğu sahada 
duruşuyla taraftarının davranışlarıyla 
her yere sevgi ve centilmenlik götü-
ren bir taraftar kimliğine büründü. 
Bu şekilde gittiği sürece de taraftar 
sayımız daha çok artacak ve Bodrum’a 
olan sevgi de artacak. 

Bütün dünyanın tanıdığı Bodrum, 
Bodrumspor ile de artık çok güzel bir 
şekilde anılmaya başlayacak. 

2. Lig için ne gibi hazırlıklar yapıyor-
sunuz? 

Seneye şöyle hazırlıklarımız var: Önce-
likle sahamızın zemini değiştirmemiz 
lazım. Şampiyonlar liginde oynanabi-
lecek çok özel bir suni çim yaptıracağız 
içi organik. Sahamızı dört metre yuka-

Karate ve yelkende 
dünya şampiyonları 

da çıkaran 
Bodrumspor birçok 
branştan  sporcuyu 

yetiştiriyor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor 
Kulübü olarak diğer branşlarınız ve 
yakaladığınız başarılar neler? 

Bodrum Belediyesi çatısı altında faa-
liyetlerini sürdüren B.B.Bodrumspor 
Kulübümüzde futbolun yanı sıra “Bas-
ketbol”, “Yelken”, “Karate”, “Whu Shu”, 
“Masa Tenisi”, ,”Yüzme”, “Vücut Geliştir-
me”, “Fitness” ve “Özel Sporcular” için 
de “İşitme”, “Görme”, “Bedensel Engel-
liler Yüzme”, “Basketbol” gibi branşlar 
da bulunuyor. Bugüne kadar karatede 
milli takıma 14 sporcu kazandırmış olan 
Bodrumspor Karate Takımımız; Türkiye 
şampiyonlukları,   Balkan şampiyonluk-
ları, Dünya üçüncülüğü ve Dünya şampi-
yonluğu gibi önemli dereceler elde etti. 
Karatede Kayra Sezgin ve  Orhan Kuzu-
lu Balkan şampiyonu, Enis Altıntaş Bal-
kan üçüncüsü, Abdurrahman Büyüko-
cak Dünya gençlik kupası üçüncüsü, 
Ümit Özçevik  Dünya işitme engelliler 
şampiyonu ve Kayra Sezgin de Dünya 
şampiyonu oldu. 

Milli Takım kadrosuna birçok yelkenci 
çıkaran Bodrumspor yelken şubesi, 
faaliyetleri, başarıları ve sporcuları 
hakkında bilgi verir misiniz?

2004 yılında Bodrum Belediyesi Spor 
Kulübü bünyesinde kurulan yelken 
şubesi ile 24 Temmuz 2006 tarihinde 
Bodrum Spor Kulübü Yelken Şubesi ve 
Bodrum Belediyesi Spor Kulübü Yelken 
Şubesi birleşerek kulübümüz bugün-
kü ismiyle Bodrum Belediyesi Bodrum 
Spor Kulübü Yelken Şubesi olarak faa-
liyetlerine İçmeler Mevkii’nde bulunan 
Kayıkhane tesislerinde devam ediyor. 

Yelken Şubemiz 2016 yılında 10. Yılını 
da kutlayarak 10 yıllık süren kısa geç-
mişinde 1 Dünya Şampiyonu, 1 Avrupa 
Şampiyonu, 1 Avrupa Optimist Takım 
şampiyonu, 1 Avrupa 9.’luğu, 1 IFCA 
Slalom Rüzgar Sörfü Bayanlar Dünya 
Şampiyonluğu, 1 PWA World Toru Rüz-
gar Sörfü Bayanlar Dünya 2.’liği,  1 PWA 
World Toru Rüzgar Sörfü Bayanlar Dün-
ya 3.’lüğü ve sayısız ulusal ve uluslara-
rası başarı elde etti. 2017 yılı itibarıyla 
kulübümüzde 42 adet lisanslı sporcu 
bulunmaktadır. Ayrıca kulübümüz tara-
fından her yıl mart ayı içinde Uluslara-
rası Optimist Yarışı (BIOR) organize edi-
liyor. Bodrum Belediyesi Bodrumsporlu 
yelkenci Lena Erdil’in son 3 senedir dün-
ya kupalarında aldığı dereceler şöyle: 

 
2016 Güney Kore   PWA Dünya Kupası-                                           
1 inci  ,2016 Danimarka PWA Dünya Kupası - 
3üncü

2016 PWA Dünya sıralamasında - 2 inci 
Bodrumspor Wushu Takımı

Kayra Sezgin
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2016 Hırvatistan IFCA Dünya şampiyonası - 1inci 

2015 Güney Kore  PWA Dünya Kupası  -        2 inci 

2015 Yeni Kaledonia PWA Dünya Kupası - 3üncü

2015 Almanya IFCA Dünya şampiyonası - 1inci 

2015 PWA Dünya sıralamasında - 3üncü 

2014 Türkmenistan PWA Dünya Kupası - 3üncü

2014 Türkiye PWA Dünya Kupası - 3üncü

2014 Yeni Kaledonia PWA Dünya Kupası - 2inci

2014 PWA Dünya sıralamasında - 2inci

2014 Portekiz IFCA Dünya şampiyonası - 2inci

Nilüfer Aldinç; 20-23 Temmuz 2015’te 
Tekirdağ’daki Uluslararası Rodosto Cup 
yarışlarında Optimist Bayanlar sınıfında 
ikinci, 10-14 Ağustos’ta Urla’da yapılan 
Uluslararası IGOR yarışlarında ise opti-
mist bayanlar sınıfında üçüncü oldu. 

Zeynep Uyanık; 20-23 Temmuz 2015’te 
Tekirdağ’daki Uluslararası Rodosto Cup 
Laer 4.7 bayanlar sınıfında birinci, 

Kemal Ege Özgün; 8-12 Nisan 2015 ta-
rihleri arasında Urla’daki Ege Bölge Ku-
pası Junior sınıfında üçüncü oldu.  2017 
BIOR Genel Klasmanda altıncısı, 2016 
Federasyon Kupasında Optimist Genel 
Klasman 5.’si, Rodosto Cup Optimist ya-
rışlarında ise Genel Klasman 1.’si oldu. 

Mert Önder; Optimist Avrupa Takım 
Şampiyonasında ülkemizi temsil eden 
sporcu, Milli Takım içinde yer aldığı Op-
timist sınıfında Avrupa Takım Şampiyo-

nu oldu. Ülkemizi 12-20 Temmuz 2014 
tarihleri arasında düzenlenen Optimist 
Avrupa Şampiyonasında temsil etti. 
Mert Önder, şampiyonayı ise 38. sırada 
tamamladı.  Hollanda’da yapılan Dutch 
Youth Regatta yarışlarında da ülkemi-
zi temsil etti. . 2011’de düzenlenen 18. 
Marcello Campobasso Trofesinde Ju-
nior (12 yaş altı) kategorisinde Avrupa 
3.’sü oldu. 

Anıl Çetin; 15-26 Temmuz 2014 tarihleri 
arasında Polonya’da yapılan Laser Ra-
dial Gençler Dünya Şampiyonasında ül-
kemizi temsil etti. Laser Radial Gençler 
Türkiye Şampiyonu oldu. 2013’te lazer 
4.7 dünya şampiyonu oldu, 2012’de la-

zer 4.7 sınıfında Balkan 3.’sü oldu. İzola 
Spring Cup yarışlarında da Laser 4.7 sı-
nıfında şampiyon oldu. Milli sporcumuz 
Anıl Çetin, 2011 yılında İtalya’nın Garda 
gölğnde düzenlenen 29. Lake Garda 
Optimist Meeting yarılarında ülkemizi 
temsil etti. Optimist sınıfında Türkiye 
3.’sü oldu. 18. Marcello Campobasso 
Trofesinde Şampiyon oldu.  

Efe Ağan; milli takım sporcu su olarak 
ülkemizi 2017 yılında İspanya’da yapılan 
Laser 4.7 Avrupa Şampiyonasında tem-
sil etti. Laser 4.7 Avrupa dokuzuncusu 
ve aynı kategoride Türkiye üçüncüsü 
oldu.  2016 yılında ise milli sporcumuz 
Almanya’da düzenlenen Laser 4.7 Dün-
ya şampiyonasında temsil etti. Laser 4.7 
Türkiye 5.’si oldu. 20-23 Temmuz 2015 
tarihleri arasında düzenlenen Uluslara-
rası Rodosto Cup yarışlarında ise Laser 
4.7 junior sınıfında 1. oldu. 

Batuhan Özonur; 2017 BIOR (Bodrum 
International Optimist Regatta) Genel 
Klasman 5.’si 

Ataberk Erbektaş; 2017 BIOR Genel 
Klasman beşincisi,

Nilüfer Aldinç; 2016 Optimist Türkiye 
Şampiyonası Bayanlar 3.’sü Rodosto 
Cup Optimist Bayanlar 1.’si oldu. 

Özgür Deniz Güneş; 2012’de milli takı-
ma seçilerek ülkemizi Optimist Dünya 
Şampiyonasında temsil etti. 20-23 Tem-
muz 2015’te Tekirdağ’da düzenlenen 
Uluslararası Rodosto Cup yarışlarında 
Laser Radial sınıfında 1. ve laser radial 
gençler sınıfında 1. oldu. 

Bodrumspor Taraftarı Şampiyonluk Kutlamalarında
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Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) 
kurucu üyelerinden, Akdeniz Foku 
Araştırma Grubu (AFAG) Koor-
dinatörü Cem Orkun Kıraç, Bod-
rum’da “Ekvator Kuşağı Kuşları” 
konulu bir sunum gerçekleştirdi.   
 
5 Nisan akşamı Cafe Cafen’de düzenle-
nen sunumda Cem Orkun Kıraç, Ugan-
da, Maderia, Martinique, Panama ve 
Kosta Rika’da fotoğrafladığı kuşları 
tanıttı. Bodrumlu doğaseverlerin ilgi 
gösterdiği sunum sonrası bir açıklama 
yapan Cem Orkun Kıraç, fotoğrafçılık 
serüveni ve  sunumu hakkında şöyle 
konuştu:   “1985 yılında fotoğrafçılı-
ğa başladım ama o zamanlar basit bir 
kompakt makine vardı. 1990 yılında 
SLR gövdeli daha üst düzey, profes-
yonel makinelerle çekimler yapmaya 
başladım. 1990’dan 2017 yılına kadar 
sürekli yaban hayat fotoğrafçılığı, 
doğa fotoğrafçılığı ve kuş fotoğrafçı-
lığı yaptım. Ama tabi doğadaki başka 
öğeleri de fotoğraflıyorum. Dünyada 
özellikle Ekvator Kuşağı’nda ve tro-
pik bölgelerde dolaşmayı, gezmeyi 
ve fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. 
Bodrumlu doğaseverlere “Ekvator Ku-
şağı Kuşları” sunumumu yaptım. İzle-
yenlerin çok olumlu tepkilerini aldım ve 
bu da ben de ayrı bir mutluluk yarattı. 

“Ekvator Kuşağı Kuşları” 
Fotoğraf Sunumu

Bir buçuk saat süren sunumda Dün-
ya’da ender görülen kuşların fotoğ-
raflarını paylaştım. Bir dahaki sefere 
daha kapsamlı doğa fotoğrafları su-
nuşu için Bodrum’a gelmeyi isterim.”   
 
Cem Orkun Kıraç, sunumda sözünü 
ettiği “Kuşlarla göz teması kurmak be-
nim için çok önemli…” ifadesini de şöy-
le açıkladı:   “Türkiye’de uzun yıllardır 
doğa koruma çalışmalarında bulunan, 
fotoğraf çeken bir insanım ama Tür-
kiye’de bunu yaşayamıyoruz ne yazık 
ki; canlılar çok korkak ve ürkekler, ha-
kikaten insanlardan zarar görüyorlar. 
Türkiye’de bunun en baş nedeni avcı-
lar. Avcılar olmasa bile yapılaşma ve 
betonlaşmadan dolayı çok ciddi bir ha-
bitat tahribatı var ülkemizde. Canlılar 
artık insanlardan tırnak içinde şeytan-
dan korkar gibi korkuyorlar ve ötücüler 
20-30 metre, akbaba, kartal, toy, kaz 
gibi büyük kuşlar ise 200-300 metre 
gibi çok uzak mesafe koyuyorlar. Güzel 
fotoğraf çekmek bir kenara, onların 
bu ürkek, korkmuş hali sizi çok üzü-
yor. Bırakın göz temasını, görmeyi bile 
başaramıyorsunuz. Ancak benim an-
lattığım ülkelerde, Uganda, Maderia, 
Martinique ve Panama’da bir buçuk, 
iki metreden canlıların hiç ürkmeden 
bana yaklaştıklarını, kaçmadıklarını ve 
benimle göz temasında bulunduklarını 
fark ettim. Bu fotoğraf çekerken beni 
öyle heyecanlandırdı ki fotoğraf çek-
meyi bırakıp bu canlının bana duyduğu 
güvenden dolayı büyük bir haz duy-
dum ve onlarla bakıştım. 

Bu müthiş bir şey. Bunu 10 gramlık canlı-
lar da yaptı, bir ton ağırlığındaki zürafa-
lar da yaptı, dört ton ağırlığındaki filler 
de yaptı… Onlar benim gözümün içine 
baktılar ve ben onların gözüne baktım, 
kardeşim gibi arkadaşım gibi… Bu doğa 
fotoğrafı çekmekten daha değerli. Size 
baktığı anda da fotoğraf çekerseniz or-
taya çıkan fotoğraf direk göz teması.”   
 
‘Bundan sonraki projeleriniz nedir, bu 
projeleriniz içinde Bodrum var mıdır?’ 
sorusuna Kıraç şu yanıtı verdi:  “Bod-
rum her zaman var, çok sevdiğim bir 
yer. Doğa fotoğraflarımı paylaşmak için 
tekrar Bodrum’a geleceğim ama ben 
zaten buraya yabancı değilim. 1991’den 
beri denizlerde ve kıyılarda Bodrum’un 
güzelliklerini araştıran, seven ve fo-
toğraflayan bir insanım. Bodrum’un 
aslında halen eksik kalan yerleri var. 
Balıkçılar, süngerciler... Neden yaşayan 
eski balıkçılar ve süngercilerle fotoğ-
raf çekmiyorum diye düşündüm. Hala 
hayattalar ve çok çok güzel hikayeleri 
var. Ama yurtdışı projelerim şu; Ekva-
dor, Kolombiya, Tanzanya ve bir de Ka-
rayiplerin o efsane ülkesi Küba.” dedi.   

“Kuşlarla göz teması 
kurmak benim için 

çok önemli…”

GRAY HERON GRİ BALIKÇIL Ardea cinerea KARABİGA, MARMARA 2016 CEM ORKUN KIRAÇ

Sualtı Araştırmaları Derneği kurucu 
üyelerinden Cem Orkun Kıraç açıkla-
masını “Türkiye’de çok ciddi doğa tah-
ribatı potansiyeli ve riski var. Şu haliyle 
kalsa bile ben razıyım. Kurucusu oldu-
ğum SAD da buna razı. Fakat ne yazık ki 
1960’lı yıllardaki Türkiye yok. Çok ciddi 
bir betonlaşma süreci yaşanıyor. 

KARA YANAKLI AĞAÇKAKAN BLACK-CHEEKED WOODPECKER Melanerpes bucherani COSTA RICA © CEM O. KIRAÇ

2017 yılındayız hala el değmemiş, bakir 
kalan kıyılarımız ve doğal alanlarımız 
korunursa bence gelecek kuşaklara çok 
değerli bir miras bırakmış olacağız…” 
sözleriyle noktaladı.  
Cem Orkun Kıraç’ın fotoğraflarını 
naturaforever ismi ile instagram hesa-
bından takip edebilirsiniz.
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Anavatanı, ülkemizin Doğu Akdeniz 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin de 
içinde olduğu, Yukarı Mezopotamya 
olan zeytin ağacı, 3.000 yıl ömre sahip 
bir meyve ağacıdır. -7oC’den düşük 
sıcaklığa sahip ve taban suyu yüksek 
alanlar hariç hemen hemen yetişme-
diği bölge olmayan zeytin ağacının 
ölümsüzlüğünü sağlayan önemli bir 
anatomik özelliği de bulunmaktadır. 
Bu da toprak altında oluşan ve “yum-
ru” adı verilen parçasıdır. 

Farklı ekolojik koşullara adaptasyo-
nu kuvvetli olan zeytin ağacı don, 
yangın gibi afetler sonrası toprak 
altındaki yumrusu zarar görmediği 
sürece yeni baştan hayatına devam 
edebilir. Yumrudan süren sürgünler-
den biri ana gövde olarak seçildiğinde 

“Toprak altındaki 
yumrusu zarar 

görmediği sürece 
zeytin ağacı, yeni 
baştan hayatına 
devam edebilir.”

Ölümsüz 
Zeytin Ağacına 
Saygıyla…

Doç. Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 
Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

zeytin hayatına yeni taze bir ağaç gibi 
devam edebilmektedir.

Zeytin ağacının gövdesi birbirinden 
bağımsız farklı kısımlardan oluşan 
bir küme şeklindedir. Her bir gövde 
parçası kendi iletim demetine ve kök 
sistemine sahiptir. Bu yapısı nedeniy-
le ağacın içi boşalmış olsa bile veya 
gövdenin büyük bir kısmı zarar gör-
müş olsa bile kalan kısmı kendi iletim 
demetleri ve kökleri sağlam ise ağaç 
hayatına devam edebilir.

Yine bağımsız kök sistemi nedeniyle 
kök sisteminin bir bölümünde zarar-
lanma veya kuruma meydana geldiği 
durumda bile zeytin ağacının tamamı 
değil sadece o bölümündeki ana dal 
zararlanır. 

Kendine özgü biyolojisi ve fizyolojisi 
sayesinde her türlü toprak ve iklim 
şartlarında yaşamına devam edebilen 
kutsal zeytin ağacı, insanoğlu için mu-
cize bir meyve verir ki içerdiği minör 
bileşenler sayesinde kanserden ülsere 
birçok hastalığa iyi gelir.

Ölümsüz zeytin ağacı, tekniğine uy-
gun yapıldığı sürece şiddetli buda-
maya ve taşımaya uygun bir meyve 
türüdür. Zeytin bahçelerini yenilemek 
ve yoğun dikime geçmek isteyen üre-
ticiler mevcut yaşlı ağaçlarını kesmek 
yerine söküp taşıyabilmektedirler. Sö-
küm işleminde dikkate alınması gere-
ken en önemli konu; toprak altındaki 
yumrunun korunarak söküm işleminin 
yapılmasıdır. Ana köklerin kesilmesi 
nedeniyle söküm öncesi taç kısmının 
da azaltılması gerekir. Söküm sırasın-
da yumru ve köklerin toprağı ile be-
raber nakledilmesinde fayda vardır. 
Ayrıca ağacın kepçe veya vinç yardımı 
ile topraktan çıkartılması sırasında 
gövde ve dalların zedelenmemesi için 
bezle sarılması gerekir. Gövdesinin içi 
boş olan ağaçların sökümünde ve ta-
şınmasında gövde yerine ana dalların-
dan tutulması gerekir.

Söküm sırasındaki dikkat ve titizlikle 
nakledilen ağaçların kök sisteminin 
sığabileceği derinlik ve genişlikte di-
kim çukuru önceden hazırlanmalıdır. 
Dikim derinliğinin söküm sırasındaki 
derinlikte olmasında fayda vardır. Di-
kim sonrası gövdenin ve ana dalların 
güneşten zarar görmemesi için kireç 
badanası yapılmasında fayda vardır. 

Böylece yıllarca insanlara zeytin mey-
vesi veren zeytin ağacı yeni yerinde 
farklı bir formatta hayatına devam et-
miş olacaktır. Bu yaşlı ağaçlar peyzaj 
dışında meyve veren ağaç haline ge-
lebilmektedir. Yaşlı bir bahçede genç-
leştirme budaması yapılmış bir ağaç 
gibi taşındıktan sonra 3-5 yıl 
sonra verim alınabilir.



alabiliyorlar. Biz de bu gençlerimize ör-
nek oluyoruz. 50 - 60 tane yarışçı genç 
arkadaşımız var, bizler onları da 

destekliyoruz. Biz düşüyoruz, takla atı-
yoruz, boğuşuyoruz ama kahkahalarla 

SPOR

İklimi, doğası, tarihi ve 
kültürel dokusuyla Bodrum 
yarımadası, alternatif 
turizm kaynakları 
için de en elverişli 
yerlerden. Federasyon 
yarışlarıyla Türkiye’deki 
ekstrem sporlarının son 
zamanlarda en önemli 
güzergahlarından biri olan 
Bodrum’da yeni kurulan 
“TR-Extreme Off Road 
Racing” grubu, alternatif 
turizmi geliştirmeyi 
amaçlayan önemli bir 
oluşum olarak dikkat 
çekiyor.

TR-Extreme’in kurucularından olan ekstrem sporları tutkunu, 
Odamız Yönetim Kurulu üyesi Atilla Serttaş, bize bu yeni 
oluşumun haberini verdi. Bodrumlu iş adamlarından Çağdaş 
Çağlar ile birlikte TR-Extreme yani Türkiye-Extreme olarak bir 
marka yaratmak, bu markayla hem Bodrum turizmine hem de 
ülkemizin turizm ekonomisine katkı sunmayı amaçlandıklarını 
ifade etti. Motosiklet tutkunu gençleri de bu konuda 
bilinçlendirerek onlara örnek olmak istediklerini anlattı.

TR-Extreme

TR-Extreme Bodrum’da nasıl oluştu 
ve Bodrum’a ne gibi katkıları olacak?
 
Atilla Serttaş: Bodrum olarak Türkiye’de 
ilk ATV/UTV parkurunu yaparak ilk kez 
özel bir yarış organize ettik. Bodrum’da 
Türkiye Motosiklet Federasyonuna bağ-
lı iki adet motosiklet kulübümüz var. An-
cak onlar federasyonu yarış takvimin-
deki yarışlarını organize ediyorlar. Biz 
de Çağdaş Bey ile birlikte benim firma-
larımdan Mandalin Bar, Kule Rock City 
ile Çağdaş Holding ve firmalarını birleş-
tirerek onların da katılımlarıyla “TR-Ext-
reme Off Road Racing” adıyla yeni bir 
oluşum kurduk. Bunu da anonim şirke-
tine çevirdik. Burada iki amacımız var: 
Birincisi, biz Bodrum’u alternatif turizm 
merkezi olarak görüyoruz ve sporun tu-
rizmin geleceği olduğu düşüncesinde-
yiz çünkü bütün dünya spor turizmine 
büyük önem veriyor. Eskiden ne vardı; 

deniz, güneş ve tarih vardı. Şimdi ise biz 
sporun da önemli bir turizm biçimi ol-
duğunu kanıtlamaya çabalıyoruz. Bizim 
bölgemiz, Avrupa’ya ve diğer ülkelere 
göre bu konuda aslında çok daha elve-
rişli. Onlarda iki ay ekstrem sporlar ya-
pılabilirken bizim bölgemizde ise özel-
likle de Muğla ilinde neredeyse 10 ay 
boyunca motor sporlarını, dağda yap-
tığımız off road dediğimiz motor spor-
larını yapabiliyorsunuz.  Bunun dışında 
Bodrum’da Akyarlar, Çelebi Adası gibi 
bölgelerimizde kitesurf yapılabilir. Bod-
rum’da zaten sörf ile ilgili bölgelerimiz 
oldukça fazla. Bodrum ve Muğla bölge-
sinde 10 ay boyunca ekstrem sporlar 
yapılabilirken kışın Avrupa’da bu kadar 
uzun süre; karda, kıyamette, soğukta 
bu sporları yapamıyorsunuz. Bizim böl-
gemizin doğası ekstrem sporlar için çok 
uygun. Biz bu oluşumu git gide daha da 
güçlendirip insanları doğaya karşı 

daha da bilinçlendirmek istiyoruz. Bu 
sayede ormanlarımızı, doğamızı ve bu 
güzelliklerimizi korumaya da katkı sağ-
lamış oluyoruz çünkü bu sporu ancak ve 
ancak doğal ortamda yapabiliyorsunuz. 
Bu sporlar kalkıp da betonların arasın-
da, binaların arasında yapılamaz... 

TR Extreme olarak genç yarışmacıla-
rınız da oldukça fazla.

Atilla Serttaş: TR-Extreme ile birlikte 
bir alternatif katkıyı da şöyle sunmuş 
oluyoruz: Bilirsiniz, bölgemizdeki genç-
lerin doğal olarak kanı kaaynıyor. Genç 
yaşta motosiklete bindikleri zaman hızlı 
gidebiliyorlar, kasksız binip risk 

kalkıyoruz. Niye? Çünkü botumuz sağ-
lam, kaskımız sağlam, dizliklerimiz sağ-
lam, kafesimiz sağlam. Böylece bu kanı 
kaynayan genç arkadaşlarımıza da bu 
donanımımızla örnek oluyoruz. Dağda 
korumalı bir şekilde motosiklete bin-
meye alışınca da bu arkadaşlarımız, bir 
daha asla kasksız motosiklete binmiyor-
lar. Ve zaten adrenalinini ve o içindeki 
hız tutkusunu, enerjisini dağda, off ro-
adda attığı için, bu sefer şehirde, daha 
düzgün ve sağlıklı bir araç sürücüsü 
oluyorlar. Bunun dışında özellikle genç-
lerimizi olumsuz alışkanlıklardan uzak 
tutmak için de ciddi bir mücadele yap-
mış oluyoruz çünkü biz off roada özel-
likle cumartesi ve pazar günleri ağırlıklı 
olarak çıkıyoruz ki o gün, herkesin tatil 
günü oluyor. Cumartesi sabahı saat 8’de 
ya da 9’da çıkıldığı için de çocuk cuma 
akşamı, ertesi gün erken kalkacağını 
bilerek hareket ediyor. Cumartesi de 
akşama kadar motosiklete binince o 
gün de dışarı çıkamıyor ve doğal olarak 
ne oluyor? Biz gençlerimizi olumsuz or-
tamlardan mümkün olduğu kadar, en 
azından ergenlik çağında 2 yıl veya 3 yıl 
boyunca oralardan uzaklaştırmış oluyo-
ruz. 

Kaskımız sağlam, 
dizliklerimiz sağlam, 

kafesimiz sağlam. 
Böylece bu kanı 
kaynayan genç 

arkadaşlarımıza da bu 
donanımımızla örnek 

oluyoruz.Bodrum’dan Türkiye’ye 
açılan marka:
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20 yaşında aklı başındayken dışarı çık-
ması  başka, 17-18 yaşında bir çocuğun 
dışarı çıkması başka bir şey… Biz de 
gençlerin 
o iki - üç yılını kurtarmaya, daha sağlık-
lı bir şekilde geçirmelerini sağlamaya; 
hem yeme-içme, eğlence sektörüne 
daha sağlıklı bir tüketici kitlesi yarat-
maya hem gençlerimizi kötü alışkanlık-
lardan uzak tutmaya hem de Bodrum’a 
sağlıklı sporcular yetiştirmeye çalışı-
yoruz. Türkiye Extreme grubunu işte 
bu düşüncelerle kurduk ki bu, kulüpler 
üstü bir oluşum oldu.

Bodrum’da grup olarak ilk kez 
düzenlediğiniz ATV-UTV ve 
Goldwing festivallerine bekle-
nen ilgi oldu mu?

Alternatif turizm anlamında 
TR-Extreme olarak bildiğiniz 
gibi Bodrum’da ATV ve UTV ya-
rışları organize ettik. Türkiye’de-
ki ilk özel yarış olarak yaklaşık 
3000 kişilik bir seyirci kapasite-
miz oldu. Türkiye genelinden 
ise yaklaşık 150 sporcu katıldı 
yarışa. Çok güzel bir atmosfer 
yakaladık. İleride bunu daha da 
artırdığımızda bu sayılar daha 
da çoğalacak. Hedefimiz Bod-
rum’da en azından dört ayaklı 
bir yarış yapıp kış aylarında Bod-
rum’da alternatif bir turizm ve 
alternatif bir tanıtım yapmak. 
Ödüllü bir yarış planlıyoruz. Bu 
sene Temmuz ayında bir gece 
yarışı planlıyoruz ki bu aynı za-
manda Türkiye’nin ilk gece ya-
rışı olacak. Kaymakamlığımızın, Beledi-
yemizin, Ticaret Odamızın destekleriyle 
yapmak istiyoruz bu yarışı. Biliyorsunuz 
Bodrum’daki bütün kurumlar; her za-
man birlikte hareket edip, Bodrum için 
ellerinden geleni yapıyor. Bu yarışı da 

yine Kızılağaç’taki parkurumuzda yap-
mayı planlıyoruz. Toplam dört ayaktan 
oluşacak yarışımızın diğer 3 ayağını da 
kışın yapmayı planlıyoruz. Nasıl ki Bod-
rum Cup trofeleri yapılıyor, yat yarışları 
yapılıyor; ileriki zamanlarda kışın, dört 
ayaklı olarak biz de  motor yarışları ya-
pacağız. Biliyorsunuz 19 Mayıs’ta da 
Goldwing festivali yaptık. Bodrum’a 
Goldwing sahibi 100 tane motosikletliyi 
çağırarak ‘19 Mayıs Goldwing Fest’ adıy-
la festival düzenledik. Mersin’den, Ga-
ziantep’ten, Urfa’dan, İstanbul’dan, İz-
mir’den, Ankara’dan kısacası Türkiye’nin 
çeşitli yerlerinden 100 sporcu Bodrum’a 
gelip festivalimize katıldı.  Bu çok da iyi 
bir başlangıç oldu. Bodrum Belediye 
Meydanı’nda güzel bir ortam yarattık. 
Sonra da festivale dışarıdan gelen arka-
daşlarımızı Gümüşlük’e götürdük, güzel 
bir sürüş yaptırdık. Oradaki restoran-
larda yemek yediler ve bu sayede Bod-
rum’un güzelliklerini de onlara yaşatmış 
olduk. Festival ilk olmasına rağmen 
katılım güzeldi ancak ilerleyen yıllarda 
binleri değil on binleri Bodrum’a çeke-
cek bir festival olacağını düşünüyorum. 
İlk yılımız 100 motosikletle oldu ancak 
ikinci yılımızda tahminen bu sayı 250’ye 
ulaşacak.

 TR-Extreme olarak uluslararası 
alanda Bodrum için bir planınız var 
mı?
Üçüncü yılımızda da uluslarara-
sı Goldwing festivaline üye olmayı 
planlıyoruz, şimdiden çalışmalarına 
başladık. Avrupa çapında bir festival 
olmasını istiyoruz dolayısıyla da dün-
ya Goldwing festivalinin bir ayağını 
Bodrum’a almak istiyoruz. İtalya’dan 
gelecek olan arkadaşların Dalmaçya 
kıyılarından, Hırvatistan’dan gelmesi 
çok keyifli ve güzel olacak. Yunanis-
tan’dan gelecek arkadaşların da Te-
kirdağ ve Edirne tarafından Çanak-
kale ve Foça tarafına doğru inmeleri 
de sürüş için iyi bir hudut. Onun için 
Yunanistan, İtalya, İspanya ve Rusya 
bölgesinden çok sayıda Goldwingci 
arkadaşın festival zamanında buraya 
geleceklerine inanıyoruz. Çünkü gel-
diklerinde tam 19 Mayıs, Bodrum’da 
o zamanda mevsim şahane. Bunun 
yanı sıra Harley’ci arkadaşlarla da gö-
rüşüyoruz. Harley Davidson grubuyla 
birlikte de çeşitli etkinlikler hazırla-
yabiliriz. Bodrum’da ayrıca bir ralli 
yarışı düşünüyoruz, Trans Anatolia, 
Antipellos ve Baja rallisi var en ünlü. 
Baja rallisinin bir ayağını da Bodrum’a 

aldırabiliriz diye düşünüyoruz. 

Hiç durmadan proje üretmeye 
devam edeceksiniz anlaşılan.

Hepimiz el ele vererek bu gü-
zel Yarımada için çalışmalıyız… 
Bodrum bize çok şey verdi bi-
zim de artık Bodrum’a bir şeyler 
katmamız gerekiyor; buranın 
tanıtımına katkı sağlamamız ya 
da bütçesine para koymamız 
gerekiyor. Mesela işini bilen 
tüccarlar, ticarette bütçenin % 
90’ını reklama ayırırlar. Biz de, 

Bodrum’dan aldığımız için her zaman 
Bodrum’da yapılacak olan bütün faa-
liyetlere, kurumlarımızın yaptığı bü-
tün etkinliklere elimizden ne geliyor-
sa her türlü katkıyı yaptık ve yapmaya 
da hazırız.

“TR-Extreme bir Türki-
ye markası olacak. He-
defimiz Bodrum’da en 
azından dört ayaklı bir 

yarış yapıp kış aylarında 
Bodrum’da alternatif bir 
turizm ve alternatif bir 

tanıtım yapmak.”      

“Uluslararası Goldwing 
Fest için çalışmalara 
başladık!”

“Hepimiz el ele 
vererek bu güzel 

Yarımada için 
çalışmalıyız… 

Bodrum bize çok 
şey verdi.
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T.C. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) 
ana sponsorluğunda, Era Yelken Ku-
lübü tarafından, The Bodrum Cup or-
ganizasyon komitesinin destekleriyle 
düzenlenen yarışlarda ilk beş sırada; 
1. Bastarda, 2. Gargantua, 3. Gülşade, 
4. Kalita, 5. Whisper yer aldı.

Ödül alan teknelerin ekiplerini 
tebrik eden Bodrum Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Serdar Kocadon, “Bodrumun özgün 
değerlerine onları yaşatarak sahip 
çıkmalıyız; işte bu nedenle biz de 
BODTO Tirhandil Cup’ı başlattık, 
bundan sonra her sene düzenli ola-
rak bu yarışları devam ettireceğiz.” 
diyerek, Bodrum’un doğru şekilde 
tanıtılması gerektiğini ve denizcilik 
kültürüyle ön planda olan yarımada 
için yelken yarışlarının bunun en 
güzel örneği olduğunu belirtti. 
BODTO 2017 Tirhandil Kış Trofesi 

BODTO TİRHANDİL CUP’ın Şampiyonu BASTARDA Oldu
Bodrum’un özgün ahşap teknelerinden olan tirhandillerin tanıtımı ve alternatif turizme katkı sağlamak için 
düzenlenen, BODTO Tirhandil Cup Yelken Yarışını Bastarda ekibi kazandı. 14 Mayıs Pazar günü, Bodrum 
Mandalin Bar’da düzenlenen ödül töreninde ilk 5’e giren teknelerin ekiplerine, organizasyona destek olan, 
sponsor olan kişi ve kurumlara, görev alan organizasyon komitesi üyelerine kupalar ve plaketler verildi.

kapsamında 4 ayakta toplam 12 
yarış yapılırken, bu teknelerin yapı-

mında yer alan ustalar da yarışlara 
katılma fırsatı yakaladı. 
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Fotoğraflar: Hakan ÇAĞLAR
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“Bodrum, hem doğanın olağanüstü güzelliğini 
hem de tarihin hatıralarını kendinde toplayan 
apak bir Akdeniz köşesidir. Şehrin hilal şeklindeki 
iki limanı sevenin sevilen belalıya açılan gönlü 
sanki denize açılır. (Deniz de belalı değil de nedir?) 
yan yana uzanan iki limanın bitişen yerinde kule 
üstüne kule - Sen Jan Şövalyelerinin kalesi -yük-
selir. Bembeyaz şehir bu iki limanın kıyısınca yan 
gelip uzanır. Beyaz evler, cici biciye özenmeyen 
kesin çizgilerden yapılmadır. Tertemiz kat kat 
badanalanır ve beyaz duvarları, maviler mavisi 
gökleri, beyaz çizgileriyle ustura gibi keser.

Eskiden evler, savaş ve savunma için, yüksek 
yamaçlara kondurulurdu. Bunlara ev değil, 
kule denirdi. Ama deniz özlemiyle maviye 
imrenişten ötürü yerlerinde duramayarak, çam 
kokan nalınlarıyla, tıngır mıngır yokuş aşağıya 
seğirtmişler. İki koyun gıcır gıcır çakılları bo-
yunca dizilmişler. Arkada kalanlar ayak uçlarına 
kalkarak öndeki kız kardeşlerinin omuzları üz-
erinden denize bakakalmışlar. Kimi cesur evler 
denize dalıp kayık olmuşlar ve dalgalar üzerinde 
oynaya güle, karadaki pısırık kız kardeşleriyle alay 
etmişler. İşte bundan dolayı kayıklarla evlerin, bir 
de mandalina bahçelerinin sıkı fıkı bir akrabalığı 
vardır. Denizde gidip gelmekten usanan kayıklar 
ya ev ya da mandalina bahçesi olurlar.”

Cevat Şakir KABAAĞAÇLI 
(HALİKARNAS BALIKÇISI)

SPOR BODTO Tirhandil Cup 2017



Königsbrun, Avusturya Ticaret Ataşesi 
Georg Karabaczek, basın mensupları ve 
çok sayıda sanatsever yer aldı. 

2013 yılında kurulan, Gürcistan, 
Polonya ve Ukrayna kökenli olan ve 
kendi ülkelerinin müzikal yansımalarını 
Viyana Oda Müziği geleneğiyle ustaca 
harmanlayan Trio Immersio, aynı yıl 
Fidelio Yarışması’ndaki başarısı ile 
dikkatleri üzerinde topladı. Jeunesse 
Austria ve Yehudi Menuhin Live Music 
Now gibi saygın kurumlarla çalışan üçlü, 
Viyana Konzerthaus, Musikverein’da da 
konserler vermiştir. 

Bodrum kale manzarası eşliğinde 
gerçekleşen konserde Mozart, Haydn 
ve Brahms’dan eserler seslendiren grup 
aldıkları yoğun alkış üzerine konser 
sonunda tekrar sahneye gelerek ünlü 
besteci Astor Piazzolla’nın “Invierno 
Porteno” isimli eserini seslendirdi. Vira 
Zhuk (keman), Anna Maria Niemiec 
(çello) ve Mariam Vardzelashvili‘den 
(piyano) oluşan Trio Immersio grubunu 
izleyenler arasında Bodrum Ticaret 
Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, 
Avusturya Muğla Fahri Konsolosu 
Neyiz San, e. büyükelçi Pulat Tacar, 
Avusturya Kültür Ofisi Müdürü Romana 

Engin Tarı’nın şefliğinde, Basri 
Batıkarayel’in koordinasyonunda sahneye 
çıkan toplulukta, kemanda Aydın Varol, 
tanburda Hulusi Babalık, kemençede 
Lale Duğa, udda Mete Edman, kanunda 
Kahraman Şirin, ritimde Osman Aksüzoğlu, 
viyolonselde Serdar Açın ve neyde Tolga 
Duran eşliğinde şarkılarını seslendirdi. 
Koronun solistleri asında ise Alper Çemen, 
Arif Tansu Trak, Ferda Tarı, Fethi Kurban, 
Gülce Kureyş, Handan Oduncu, Merve 

NEVAHENK İle Nostaljik Bir KonserBodrum Ticaret Odası 
öncülüğünde ve Bodrum 
Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 
11 Haziran Cumartesi gecesi, 
Herodot Kültür Merkezi’nde 
NevAhenk “Geçmişten 
Günümüze Sanat Müziğimiz” 
temalı konseri gerçekleşti. 

Erdoğan, Mustafa Akdağ, Sait Berker 
Seymenoğlu ve Yeliz Batmaz yer aldı.   
 
Ferahfeza makamında giriş taksimi 
ile başlayan bölümde “Ey Kaşı Keman 
Tir-i Müjen Canıma Geçti” adlı eserin 
seslendirilmesiyle başlayan konserde 
Sanat Müziği’nin seçkin eserlerini sunan 

koro, Bodrumlu sanatseverlere müzik 
ziyafeti yaşattı.  Bestesi Sadettin Kaynak’a, 
güftesi Karacaoğlan’a ait olan “İncecikten 
Bir Kar Yağar Tozar Elif Elif Diye”, Hicazkar 
Geçiş Taksiminde “Neden Gücendin Sen 
Bana”, “Gül Dalında Öten Bülbül Olsam” 
gibi eserler okunurken kapanış Yağcılar 
Zeybeği ile yapıldı.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
himayelerinde, Avusturya Kültür 
Ofisi, T.C. Bodrum Ticaret Odası, 
Bodrum Belediyesi, Muğla İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
ve Bodrum Su Altı Arkeoloji 
Müzesi işbirliğiyle Baki Bilgili’nin 
koordinasyonunda 6 Haziran 2017 
Salı günü Bodrum Kalesi Kuzey 
Hendeği’nde “Trio Immersio” 
grubu tarafından klasik müzik 
konseri verildi. 

“Deniz baştanbaşa 
masmavi bir gülüştü.” 
(Aganta Burina Burinata)

“Denizde gezenler ne mutlu insanlardır ki, böyle bir bakkal 
dükkânında karaya vurmuş balıklar gibi boğulup gitmiyorlar.” 

Cevat Şakir KABAAĞAÇLI 
(HALİKARNAS BALIKÇISI)

Cevat Şakir KABAAĞAÇLI (HALİKARNAS BALIKÇISI)
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KÜLTÜR - SANAT

23-28 Mayıs tarihleri arasında 
düzenlenen 18. Uluslararası Bodrum 
Dans Festivalinin ilk günü festival 
gönüllüleri ve dansçılar, Kumbahçe 
Meydanı’ndan Bodrum Kalesi’ne kadar 
Bodrum sokaklarında kortej yürüyüşü 
yaptı. Açılış seremonisinin ardından 
Bodrum Kalesi Kuzey Hendeğinde 
uluslararası dans grupları ve Bodrum’da 
bulunan dans okullarının gösterileri 
sunuldu ayrıca Türkiye Dans Sporları 
Federasyonu Türkiye Kulüplerarası 
Sıralama 6. Etap Yarışması yapıldı. 
Yarışmaya katılan senyörler ve minikler 
izleyicilerden büyük ilgi gördü. 

Bodrum’da 7’den 70’e herkes dans etti 

Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda, 
240 dansçı çiftin katıldığı yarışma; 
minikler, yıldızlar, gençler, yetişkinler 
ve senyörler (büyükler) olmak üzere 
5 ana kategoride ve 38 alt kategoride 
gerçekleşti. Kıyasıya mücadeleye 
sahne olan yarışmada; Yetişkinler Latin 
Danslarında Ritim Dans Sporları Kulübü 
sporcularından Onur Kalınağaç-Zeynep 
Karademir çifti, gençlerde Fame Dans 
Sporları Kulübü sporcularından Eren 
Çam-Sena Yılmaz çifti, Senyörler 
standart danslarda Seans Dance Kültür 
ve Gençlik Spor Kulübü sporcularından 
Göksuyer Yılmaz-Fatma Gül Özkan 
çifti, Senyörler 4 dans standart 
kategorisinde Seans Dance Kültür ve 
Gençlik Spor Kulübü sporcularından 
Tuncel Yiğit-Hale Aydın çifti,   minikler 
kategorisinde Fame Dans Sporları 
Kulübü sporcularından Yiğit Seğmen 
Akgül-Başak Okyay çifti birinci oldu. 

Senyörler kategorisinde yarışan 67 
yaşındaki Esma Pınar ile 64 yaşındaki 
Abdullah Tülü çifti, dansı çok 
sevdiklerini ve uzun yıllardan bu yana 
dans ile ilgilendiklerini ifade ederek 
herkesi dansa davet etti. İzleyicilerden 
büyük ilgi gören festival sonunda 
Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih 
Özvezneci tarafından sponsorlara 
teşekkür plaketleri verildi. 

Kültür Turizm Bakanlığı 
ve Bodrum Belediyesinin 
destekleriyle Bodrum Dans 
Kulübü tarafından her yıl 
Mayıs ayının son haftasında 
düzenlenen 18. Uluslararası 
Bodrum Dans Festivalinde bu 
yıl da renkli görüntüler yaşandı. 
Odamızın da destek verdiği bu 
etkinlikte, 1000’e yakın lisanslı 
sporcuyla beraber iki gün süren 
yarışmalar ile çeşitli dans 
gösterileri sunuldu. Bodrum 
Kalesi’nde dört gün boyunca 
750 dansçıdan, 78 dans gösterisi 
izlendi.

18. Uluslararası Bodrum 
Dans Festivali
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Müzik sizi mutlu kılan şey anlaşılan… 

“Bizim Cobario olarak hayat felsefemiz; 
“Sadece gerçekten istediğin şeyi yap!” 
şeklinde. İstediğin ve kalbinin yapmasını 
söylediği şeyi yap. Biz sahneye 
çıktığımızda bunu ortaya koyuyoruz, bu 
işi severek yaptığımızı ortaya koymaya, 
derin hisleri yakalamaya çalışıyoruz. 
Sınırlar ötesi birlik için müzik en güzel 
yöntem. Eğer bir kişi müzik yapıyorsa 

KÜLTÜR - SANAT

Bodrum hakkındaki ilk izleniminiz nedir?

“Bu manzaraya bakınca insan her şeyden 
uzaklaşıyor, insanda tatile gelme isteği 
uyanıyor. Bodrum gerçekten çok sakin 
ve rahatlatıcı... Burada tatil yapıyor 
olsak eminiz ki bize ilham gelir ve 
Bodrum’a bir şarkı yapmamız gerekir. 
Bir dahaki gelişimizde mutlaka burası 
hakkında bir beste yapacağız. 

Biz sürekli seyahat ediyoruz, Macaristan 
da evimiz var mesela, biz de Bodrumda 
da ev alabileceğimizi düşünüyoruz, 
neden olmasın?”

Müzik barışı destekler mi sizce?

“Bizim yaptığımız enstrümantal müzik, 
sınırları olmayan müziktir, çünkü 

sözler olmayınca  verilmek istenilen 
duyguyu herkes kendine göre 
yorumlar ve hisseder. Nereden 
geldiğinin önemi olmaz... Ancak 
müzik öyle bir şey ki bazen sözleri 
anlamasanız da o şarkıdaki hisleri 

yakalayabilirsiniz… Yani müzik 
içinizdeki iyi duyguları uyandırır.”

Dünyanın çeşitli coğrafyalarından esinlenerek besteler yapan Viyanalı klasik müzik grubu Cobario, Bodrum 
kalesinin eşsiz manzarası eşliğinde Mavi Dergimize Bodrum için ilk izlenimlerini ve sanatın varlığının önemini 
anlattı. Avusturya Günleri kapsamında geldikleri Bodrum’un güzelliğinden çok etkilendiklerini belirten grup 
üyeleri, tatil yapmak için tekrar Bodrum’a geleceklerini, hatta buradan bir ev bile alabileceklerini söyledi. 

“Müzik içinizdeki iyi 
duyguları uyandırır.”

Viyana’dan Bodrum’a Sanatın 
Birleştirici Gücü

gidip onunla konuşmak ve ortak konu 
bulmak mümkün. Her kültürde farklı 
müzikler var, bu insanları birbirine 
bağlıyor.”

Seyahatlerimizde oranın insanlarıyla 
mutlaka iletişim kurarız ve bunu planlı 
yapmıyoruz kendiliğinden oluşuyor. Bu 
şekilde farklı coğrafyaların kültüründen 
besleniyor ve deneyim elde ediyoruz. 
Bu da müziğimize yansıyor. 
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Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte daha da canlanan ve ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalışan Bodrum’da 21 
Temmuz 2017 tarihinde, 6.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem hepimizi çok üzdü. 

Gözümüzün nuru, mutluluk kaynağımız Bodrumumuzda deprem sonrası tüm yetkili kurum ve kuruluşların ortak 
çabası ve gönüllerdeki Bodrum sevgisi ile en yapıcı şekilde el ele verildi. Can kaybı ve ciddi boyutta bir hasarın 
olmaması bizleri sevindirirken gördük ki etrafımız komşusunu merak eden, unutulmaya yüz tutmuş mahalle 
kültürüne hasret insanlarla dolu.

Bu deprem bizleri korkutsa bile birçok gerçeği de gün ışığına çıkardı: 

Bodrum’un zemin yapısı sağlamdı, Bodrumlunun Bodrumseverlerin gülüşlerinin sağlam olduğu gibi. 

Yarımadadaki evlerin iki katlı olması en büyük şanstı, Bodrum deprem gerçeğine göre planlanmalı yoğun 
yapılaşmadan uzaklaşılmalı halka açık yeşil alanlar bırakılmalıydı.

Mahalle kültürü tekrar canlandırılmalıydı, ne çok özlemiştik bizi bizim yerimize de düşünen birilerinin olmasını, 
komşudan gelen bir merhabayı, nasılsını…

Bodrum Balıkçının da hep anlattığı gibi, kocaman gülüşlü, neşeli, yardımsever insanların diyarıydı. 

Doğayla oyun olmazdı, ona sahipte olunamazdı,

Deprem bunları bize bir kez daha hatırlattı…

Hepimize geçmiş olsun…




