Mekân
Dış Politika Enstitüsü, tarihin ve çağdaş Bodrum yaşamının harmanlandığı ve
mükemmel bir akademik atmosfer yaratan Bodrum'da, TOBB ETÜ, Uluslararası
Çalışmalar ve Güvenlik Araştırmaları (UÇGA) Derneği ve Bodrum+ Enstitüsü iş
birliğiyle, “Güvenlik ve Terörizm Okulu”nu düzenleyecektir. Tarihi ve doğal
güzellikleri ile Bodrum'un dünyanın her köşesinden insanı ağırlayan bir cazibe
merkezine dönüşmesi şaşırtıcı değildir. Bu haliyle şehrin en olgun dönemlerinde
sadece turistleri değil, dünyanın dört bir yanından yüksek bilgili insanları da
kendine çekmesi, şehri ekonomik, sosyal ve bilimsel alanda dünyanın önde gelen
insanlarının yaşadığı bir entelektüel sermayeye dönüştürmüştür. Özellikle yaz
aylarında büyük bir kalabalığa ev sahipliği yapan Bodrum'un konaklama ve
ulaşım altyapısı, şehri yılın geri kalanında da erişilebilir kılmaktadır. Bu gerçekler
ışığında, Bodrum Institute yılın her döneminde her seviyeden akademisyeni ve
öğrenciyi kendine çekme kapasitesini kullanarak dinamik bir etkileşim kapasitesi
oluşturmakta ve Bodrum'un marka değerine entelektüel katkı sağlamaktadır.

Eğitimin Yapılacağı Mekân:
Bodrum Ticaret Odası Hizmet Binası (BODTO)
Konacık Mh. Atatürk Bul. No:148, Bodrum, MUĞLA,
https://goo.gl/maps/BvFFegn3xepPj8cm6.
Bodrum+ Institute Hakkında
Bodrum'un avantajlarının ve Mavi Sürgün'e gönderilen Halikarnas Balıkçısı'nın
entelektüel düzeyinin etkisinin farkında olan Bodrum+ Enstitüsü, akademis1

yenleri Bodrum'a getirmek ve yerel halk ile dünyadaki entelektüel birikim
arasında kalıcı bağlar oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Uluslararası İlişkiler,
Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimlerin yanı sıra çevre, iklim, ekonomi ve kalkınma da
Bodrum Enstitüsü'nün odak noktasıdır.
Detaylı bilgi için: www.bodruminstitute.com
Bodrum Merkeze ve Otele Ulaşım
Eğitim mekânının ve otelin merkezi konumu, şehir içinde ulaşım için birçok
alternatif sunmakta ve uçakla seyahat etmeyi planlayanlar için birçok ulaşım
seçeneği bulunmaktadır. Uygun fiyatlı ulaşım için aşağıdaki adımları takip
edebilirsiniz:

-

Havalimanından Serpina Otele program kapsamında mümkün olduğunca
transfer hizmeti sağlanacaktır. Uçuşlarınızın birçok katılımcı için aynı sefer
ayarlanmak suretiyle toplu olarak yapılması planlanmıştır. Uçuş
saatlerinize göre sizi havalimanında bekleyen transfer aracı ile ilgili
detaylar ayrı bir eposta ile sizlere bildirilecektir.

-

Ayrıca kendi imkanları ile gelmek isteyen katılımcılar, havalimanı ile
Bodrum Torba Otogarı arasındaki ulaşımda HAVAS otobüs seferlerini
(https://havas.net/) veya MUTAŞ otobüslerini kullanabilirler. HAVAS
otobüste nakit ödeme kabul etmektedir ve Bodrum’a gelen tüm uçuşlar
için hizmet vermektedir.
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-

HAVAŞ’ı kullanacaklar son durak olan Bodrum Torba Otogarından
Serpina Hotel'e başka bir otobüs (Gümbet Otobüsü) ile aktarma
yapabilecektir. İster nakit ister kredi kartı ile ödeme yapabilir veya
Muğla'nın tüm illerinde geçerli olan, ön ödemeli ve yeniden yüklemeli
Muğlakart adlı seyahat kartı satın alabilirsiniz. Karta yeniden yükleme
yapmak için “Muğlakart Uygulaması”nı kullanabilirsiniz.
MUTAŞ’ı kullanacaklar ise eski otogara kadar gelecekler ve oradan
Gümbet dolmuşlarına binerek otele ulaşabileceklerdir.

-

Alternatif olarak, havalimanından Serpina Hotel'e bir taksi ile de
ulaşabilirsiniz. Taksi ücreti yaklaşık 450 TL tutmaktadır.

Ayrıca Serpina Otel ile Bodrum Ticaret Odası arasında eğitim programına göre
her gün ücretsiz sefer yapacak otobüs olacaktır.
Konaklama
Katılımcılar, Gümbet-Bodrum'daki Serpina Otel’de (www.serpinahotel.com)
konaklayacaklardır.

Adres: Gümbet, Mister Hadi Sk. No: 1, 48400 Bodrum/Muğla
Google Map bağlantısı: https://g.page/SerpinaHotel?share
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Yemekler
Öğle yemekleri sıcak olarak BODTO’da servis edilecek, sabah kahvaltısı ile akşam
yemekleri ise otelde verilecektir.
Sağlık ve Güvenlik
Bodrum'da kaldığınız süre boyunca yeterli sağlık sigortası kapsamını
sağlamaktan kendinizin sorumlu olduğunu lütfen unutmayın. Katılımcıların
gerekli önlemleri almaları ve gerekli ilaçları yanlarında getirmeleri ayrıca tavsiye
edilir.
Kurallar ve Devamlılık
Öğrencilerin toplu yaşam kuralları, dersler ile etkinliklere devamlı olarak
katılmaları ve Yükseköğretim kurumlarında geçerli disiplin kurallarına uygun
davranmaları beklenmektedir.
Aksi durumda eğitimle ilişikleri kesilecek ve bağlı oldukları öğretim kurumlarına
yazı ile bilgi verilecektir.
Daha Fazla Bilgi
Programın akademik bileşeni hakkında detaylı bilgi için:
Bodrum+ Institute websitesi: http://bodruminstitute.com/
Bodrum için daha fazla bilgi için: https://bodrum.bel.tr/
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