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Sevgili Didimliler, Deûerli Üyelerimiz.

Ufuk Döver
Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba÷kan
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Didim Ticaret Odas Yönetimi’ne geldiûimiz ilk günden itibaren
kamuoyuna söz verdiûimiz hizmetlerin bir tanesini daha elinizdeki
bu dergi vastas ile gerçekle÷tirmekten dolay ÷ahsm ve Yönetim
Kurulu’muz olarak mutluyuz, gururluyuz.
Tarihçi Heredot’un “Tanrnn Yarattû Gökyüzü Altndaki En Güzel
Yeryüzü” sözüyle tarif ettiûi ilçemiz Didim; denizi, doûas, tarihi
eserleri ve havasyla bu sözün, günümüzde de hakkn fazlasyla
vermektedir. Didim, 55 adet denize girilebilir koyu, antik çaûn en
önemli kehanet merkezi Apollon Tapnaû, özellikle astm hastalûna
çok iyi gelen ÷ifal havas, yakn çevresindeki Milet, Priene, Heraklia
gibi antik ÷ehirleri ile e÷i bulunmaz bir turizm beldesidir.
Didim Ticaret Odas olarak, ilçemizin Türkiye ve dünya turizm
pastasndan daha büyük pay sahibi olmas için sürekli ve programl
bir çal÷ma içerisindeyiz. Buna en güzel örnek olarak da, Didim
tarihinde ilk kez gerçekle÷tirilen 1. Didim Turizm Yatrm Zirvesi’ni
gösterebiliriz. Önümüzdeki günlerde bu zirvenin ikincisini yapmak için ÷imdiden kollarmz svadk. Devlet kademelerinde ve
bürokrasinin en üst makamlarnda Didim’in menfaatine, esnafmzn
gelir seviyesinin artmasna ve halkmzn daha ya÷anabilir bir
Didim’de hayatn sürdürebilmesi için gece gündüz demeden
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyesi arkada÷larmzla birlikte elimizden
geleni yapmaktayz. Katldûmz her televizyon programnda, her
gazete röportajnda, her toplant ve konferansta hedefe yönelik
çal÷maktayz… Daha Güzel Bir Didim… Daha Kaliteli Bir Turizm…
Daha Çok Turizm Geliri...
Ticaret Odas Yönetimi olarak üyelerimizin her türlü haklarn
koruma ve her konuda yardmc olma misyonumuzun yan sra,
halkmzn eksikliûini hissettiûi Didim’e yak÷r bir Kültür Merkezi’ni
de ilçemize kazandrmaktan son derece mutluyuz. Her türlü sanatsal ve kültürel etkinliûin gerçekle÷tirilebileceûi, 350 ki÷i kapasiteli
salonumuz emsallerine kyasla çok daha ileri teknolojiyle donatld.
Bu vesileyle Kültür Merkezi’mizin sizlerin hizmetine sunulmasnda
çok büyük emekleri geçen, en ba÷ta merkezimize adn veren,
hayrsever Nurullah Kocabyk olmak üzere, odamzn bizden
önceki Yönetim Kurulu üyeleri ve Ba÷kanlarna, Kültür Merkezi
in÷aatnn saûlkl bir ÷ekilde tamamlanmasn takip eden ùn÷aat
Komisyonu’ndaki Meclis Üyesi arkada÷larma, ve in÷aatla ilgili
taahhütlerini zamannda ve sorunsuz ÷ekilde yerine getiren Dekas
mrmas yetkililerine ÷ahsm, Yönetim Kurulu Üyelerim ve Meclis’imiz
adna te÷ekkürü bir borç bilirim.
Göreve geldiûimiz tarihten itibaren belli bir kronolojik srayla
sizlere aktardûmz çal÷malarmzn ve projelerimizin daha fazlasn
ve daha büyüklerini gerçekle÷tirmek için sizlerden alacaûmz
öneriler bizler için çok deûerlidir. Bu anlamda kapmz ve gönlümüz
daima açktr.
Bu vesile ile dergimizin hazrlanmasnda ve sizlere ula÷masnda
emeûi geçen herkese te÷ekkür ediyorum. Tüm üyelerimize hayrl
kazançlar ve aileleri ile mutlu bir ya÷am diliyor, halkmza ÷ahsm,
Yönetim Kurulu’muz ve Oda Meclisi’miz adna sayg ve sevgilerimi
sunuyorum.

Ümit Soneren
Didim Ticaret Odas Meclis Ba÷kan

Düzenli olarak yaynlamaya ba÷ladûmz dergimizin ilk saysnda
ne yazmam gerektiûini dü÷ünürken, bir araya gelme felsefemizi
anlatmann, sorulan sorulara da kalemimiz yettiûince cevap vermenin daha uygun olacaûn dü÷ünerek hepinize “merhaba,” demek
istiyorum.
Ticaret Odas’nn mensuplar olarak bizlere, Ticaret Odalar nedir,
ne i÷ yapar, ne yapmaldr gibi pek çok soru ve ele÷tiri gelir.
Bizler, Didim’in tüccarlar, turizmcileri, müteahhitleri, hizmet
sektörleri ksacas vergi veren, istihdam yaratan, i÷ ve a÷ veren,
Türkiye’sinden, Avrupa’sna Didim’in tantmn yapan, yüz binlerce
insan Didim’e getiren, aûrlayan, ülkemize döviz kazandran, on
binden fazla ùngiliz vatanda÷n ilçemizde ikamet ettiren, aûrlayan,
Türkiye’nin Avrupa’ya açlan yüzüyüz.
Bizler, emeûimiz ve sermayemizle Yenihisar’, Didim, bir köyü, ÷ehir
yaptk.
Bizler, says 2500’ü bulan büyük bir ailenin üyeleriyiz.
Bizler ilçenin temel ta÷lar, sadece elini deûil, gövdesini ta÷n altna
koyan insanlarz. En ufak krizde, ya da ilçemizde ya÷anan en ufak
olumsuzluk ve yanl÷lkta yüreûi yanan, sermayesini, parasn, yllarca
verdiûi emeûi riske atan, kaybeden insanlarz.
ù÷te bu yüzden;
Didim Ticaret Odas, Didim’in geleceûinin konu÷ulacaû, Didim’in
misyonunun ve vizyonunun saptanacaû yerdir. Didim Ticaret Odas
Meclisi, Didim ekonomisinin meclisidir. Buras Didim’in platformudur.
Bu nedenlerle; tüm siyasileri, Sivil Toplum Örgütleri’ni, kamu kurum ve kurulu÷larn bu camiann sesine kulak vermeye ve dinlemeye
davet ediyorum. Bunlar söylerken kimseden imtiyaz ve ayrcalk
istemiyoruz.
Peki ne istiyoruz?
* Bizler herkesin i÷inin ve a÷nn olduûu
* Doûal güzelliklerinin korunarak alt yap ve üst yap yatrmlarnn
bittiûi, çaûda÷ bir ÷ehir istiyoruz.
* Ye÷illiklerle donatlm÷ bir ÷ehirde huzur ve güvenle, korkmadan
özgürce ya÷amak istiyoruz.
* Yollar, caddeleri ilçeye giri÷ ve çk÷laryla çaûda÷ bir kent istiyoruz.
* Tarihi deûerlerimizin gün yüzüne çkarlmasn, ülkemizden
koparlp alnm÷ tarihi eserlerimizin yerinde (ilçemizde) tüm dünyaya
sunulduûu bir Didim istiyoruz.
* Kurallarn i÷lemesini, her kurumun koyduûu kurallara öncelikle
kendisinin uymasn, adam olann, deûil hakl olann güçlü olmasn
istiyoruz.
* Farllklarmzla, çeki÷melerle, intikam ve hrs duygularyla
hareket eden deûil…
Dinleyen, anlamaya çal÷an, kazanan, üreten, gülen yüzler istiyoruz.
*Sonu bir yere varmayan tart÷malar deûil, uzla÷ma ve fedakârlkla
bu ilçeyi seven bu ilçe için ta÷ üstüne bir ta÷ koyan insanlar istiyoruz.
* Ksacas biz dünyada örnek alnacak ya÷anlas bir ÷ehir istiyoruz.
Bizler ancak bu sayede i÷ ve a÷ daûtr, korkmadan geleceûe güven
ve inançla bakabiliriz. Siyasetçimiz, bürokratmz, Sivil Toplum Örgütlerimiz ve i÷adamlarmz sadece kendi pozisyonlarn deûil, ilçemizin
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geleceûini sahiplenmelidirler.
Yanl÷ anla÷lmamak kaygsyla
÷unu da belirmek istiyorum; kimsenin
sesi, kimsenin arka bahçesi olmadk,
olmayacaûz. Üyelerimizin bizlerden
beklentisi farkldr, siyasetçiye verdiûi
rol farkldr. ùlçeyi yönetme görevi;
halktan bu amaçla yetki alm÷
siyasilerimizindir. Bizim takip
edeceûimiz tek siyaset; ekonominin
büyümesi ve ilçemizin kalknmas
siyasetidir. Günlük siyasetin d÷ndayz
ama, ilçemizi, üyelerimizi ilgilendiren
siyasetin içindeyiz. Bizim siyasetimiz,
ksr ve gündelik çeki÷meler içinde
harcanamayacak kadar büyük bir meseledir. Bu mesele emeûini, aln terini
ve sermayesini bu ilçeye inanarak
getirmi÷, elini deûil gövdesini ta÷n
altna sokmu÷ esnaf ve tüccarmzn
meselesidir.
Bunlar söylerken, bizler de üyelerimizi ve dolaysyla camiamz ileriye
götürebilmeliyiz,
* Verimlilik ve toplam kaliteyi,
* Atl kapasiteler olu÷turacak
yatrmlardan kaçnmasn,
* Güçlerini ve sermayelerini
birle÷tirmeye, ortaklklar yapmaya,
mali yapsn, büyütmesine bu
sayede rekabet gücü olan markalar
olu÷turmasna,
* Fiyatla rekabet ederek myatlarn
dü÷mesine sebep olmak yerine, hizmetin kalitesi ve çe÷itliliûini arttrmay
te÷vik etmeli,
* Ara÷trma, geli÷tirme

çal÷malarna daha fazla zaman ve fon
ayrmaya yönlendirmeli,
* Yüksek teknolojiyi ve bili÷imi daha
yakndan tanyp kullanmasn,
* ùlçenin tantmna, sektörlerini
ilgilendiren fuarlara, daha çok zaman,
kaynak ve katlma ikna etmeyi,
* Kötü tantm ve reklama sebep olan
ruhsatsz, kaçak her türlü kurala aykr
hareket eden hak, hukuk tanmaz
ki÷ilerden camiamz temizlemeyi,
* Bir ba÷kasn mnanse ederek sermaye ve nakit skntsna sebep olan,
mrmalarmz krize iten veresiye verme
al÷kanlûndan kurtarmay,
* En önemlisi, kayt d÷lk belasndan
tüm esnaf ve tüccarmz kurtarmay.
Buraya seçilen sektör temsilcileri
olarak, görev kabul etmeliyiz.
Bütün bu söylenenlerin çizmeye
çal÷tûm vizyon ve sorumluluûun her
bir Meclis üyemize verdiûi aûr sorumluluk ve yükün farkndaym, kolay da
olmadûn biliyorum, ancak bizler:
* Seçilmi÷ yöneticilerinden profesyonel çal÷anna kadar, en ücra
kö÷edeki üyesine kadar, bir aile olmay
ba÷arabilirsek
* Üyelerimizin bize emanet ettiûikaynaklar etkin ve verimli kullanrsak,
* Ezbere i÷ yapmay brakp planlayarak hareket edebilirsek,
* ùlçemizi ihtiraslarmzdan ve küçük
hesaplarmzdan daha fazla sevmeyi
ba÷arabilirsek,
* Vicdanlarmza ve aklselime kulak
vermeyi, mtne ve fesattan vazgeçmeyi

ba÷arabilirsek,
* Hepimizi bir arada tutmaya devam
edecek vizyon ve misyonda anla÷r ortak bir zeminde mutabakat saûlamay
becerir, Didim vizyon ve kalknma
stratejilerini çizebilirsek,
* ùlçemiz kurumlarn, siyasilerini ve
Sivil Toplum Örgütleri’ni en önemlisi
birbirimizi ypratmamay becerebilirsek
* Meselelerimizi sonuna kadar
tart÷may, ötekile÷tirmeden, suçlamadan, ki÷iselle÷tirmeden, ama en
sonunda uzla÷ma ve mkir birliûi ile
anla÷may ba÷arabilirsek, hep birlikte
“Tek Ses ve Tek Yürek” olarak, her
sknt ve problemin, ufkumuzu karartan her sorunun çözümünü buluruz.
Yeter ki bizler inanalm ve yüreûimizi
ortaya koyalm.
Odamz bu günlere getiren üyelerimize inancm tamdr. Churchill’in
dediûi gibi “Ülkelerin Ebedi Dostlar ve
Dü÷manlar Yoktur; Ebedi Menfaatleri
Vardr.”
Bunu kendimize çevirirsek;
Ne olursak olalm, ne yaparsak
yapalm her ÷eyin önünde ve her
÷eyden önemli olan ilçemiz ve ilçemizde ya÷ayanlarn ortak menfaatidir.
Bu davann bir ferdi olmaktan ve sizlerle birlikte omuz omuza çal÷maktan
dolay büyük bir gurur duyuyorum.
Ben sizlerin ve bu büyük camiann
ba÷ar inanc ve azmiyle çok ÷eyler
yapabileceûimize inanyorum.
Sayglarmla.
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MECLûS ÜYELERûMûZ

DùDùM TùCARET
ODASI
MECLùSù

Yönetim Kurulu Baúkan
Aydnl
18 senedir esnaf
Mühendislik - ùn÷aat - Eûitim
Evli 3 çocuk babas

ÜMûT SONEREN

REMZû TEKDEMûR

Meclis Baúkan
Eski÷ehirli
21 senedir esnaf
Ticaret
Evli 2 çocuk babas

Yön. Kur. Búk. Vekili
Diyarbakrl
20 senedir esnaf
Tekstil
Evli 4 çocuk babas

ùAKûR ùENCAN

ERGUN KORKMAZ

Yön. Kur. Búk. Vekili
Didimli
37 senedir esnaf
Su -LPG Tüp Ticareti
Evli 2 çocuk babas

Meclis Búk. Vekili
Adapazar Gölcüklü
21 senedir esnaf
Matbaa - Yaynclk
Evli 2 çocuk babas

BAHATTûN GÖKDEMûR

GÜROL ÇELûK

Yön. Kur. Sayman Üye
Samsunlu
27 senedir Didim’de
ùn÷aat - Akaryakt
Evli 3 çocuk babas

MEHMET ÇELûK

Yön. Kur. Üyesi
Bolu Mengenli
26 senedir esnaf
ùn÷aat - Mobilya - Turizm
Evli 1 çocuk babas

ùABAN ÜSTÜNDA÷

Yön. Kur. Üyesi
Denizlili
19 senedir esnaf
PVC Kap Pencere Üretimi
Evli 2 çocuk babas

Yön. Kur. Üyesi
Samsunlu
35 senedir Didim’de
ùn÷aat - ùleti÷im
Evli 2 çocuk babas

ADEM YAMAN
ADEM
YAMAN
Meclis
Üyesi

ALû ÇA÷LAR

19 senedir
Didim’de
Konya
Bey÷ehirli
23
senedir
esnaf
23 senedir ùn÷aat
ùn÷aat
Sektörü
Mühendisliûi yapyor
Evli2 2çocuk
çocukbabas
babas
Evli
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Meclis Üyesi
Didimli
26 senedir esnaf
Akaryakt - Zeytinyaû Tic.
Evli 3 çocuk babas

ALû HûKMET ATûLLA

ALû TURAN

Meclis Üyesi
Bingöllü
30 senedir esnaf
Turizm
Evli

Meclis Üyesi
Didimli
20 senedir esnaf
Gda - Market ù÷letmeciliûi
Evli 2 çocuk babas

BAYRAM ERZURUM

BÜLENT BEKTAù

Meclis Üyesi
Sökeli
18 senedir esnaf
ùn÷aat - Nakliyat - Hafriyat
Evli 3 çocuk babas

Meclis Katip Üye
Sökeli
6 senedir esnaf
Emlak - ùn÷aat
Evli

ERDûNÇ ÜLKER

GARûP GENÇAY

Meclis Üyesi
Sökeli
15 senedir ticaretle uûra÷yor
Gda - Emlak - Maden
Bekar

Meclis Üyesi
Sivasl
18 senedir esnaf
Sigorta Araclk Hizmetleri
Evli 1 çocuk babas

HûLMû ERBAù

MEHMET ENGûL
ADEM
YAMAN
Meclis
Üyesi

Meclis Üyesi
Malatyal
10 senedir Harita
Mühendisliûi yapyor
Evli 3 çocuk babas

19 senedirKahtal
Didim’de
Adyaman
23
senedir
esnaf
25 senedir esnaf
ùn÷aat
Sektörü
Mobilya - Beyaz E÷ya
Evli9 2çocuk
çocukbabas
babas
Evli

MEHMET ùAHKAZAN

ÖMER VELA

Meclis Üyesi
Diyarbakrl
22 senedir esnaf
Tekstil
Evli 5 çocuk babas

Meclis Üyesi
Artvin Arhavili
27 senedir ùn÷aat
Mühendisliûi yapyor
Evli 3 çocuk babas

TAHûR TAYYAR CENGûZ

VEYSEL ECE

Meclis Üyesi
Konyal
26 senedir esnaf
Turizm
Evli 4 çocuk babas

Meclis Üyesi
Erzincanl
24 senedir esnaf
Turizm
Evli 2 çocuk babas
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ZûYARETLER
AYDIN TùCARET ODASI
YÖNETùMù, DùDùM TùCARET
ODASI’NI ZùYARET
ETTù

Ziyaretçileri dostane bir havada
karù×layan Didim Ticaret Odas×
baùkan× Ufuk Döver, “Birlikten
kuvvet do÷ar,” diyerek “Bugüne
kadar Ayd×n Ticaret Odas×, Didim
Ticaret Odas× aras×nda iliùkiler fazla
geliùmemiù olabilir, ama inùallah
bundan sonra, önümüzdeki
süreçte birlikte belirleyece÷imiz
tarihlerde bir araya gelerek
durum de÷erlendirmesi ve
fikir al×ùveriùinde bulunarak
iliùkilerimiz geliùecektir,” dedi.
Ayd×n Ticaret Odas× Baùkan×
úsmail Hakk× Topuzlu ise Baùkan
Ufuk Döver’in birliktelikle ilgili
düùüncelerine kat×ld×÷×n× belirtti.
Ayd×n Ticaret Odas× Baùkan×,
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver’e plaket verdi.

ùLÇE KAYMAKAMI TùCARET
ODASI’NI ZùYARET ETTù
Didim úlçe Kaymakam× Ali Kat×rc×,
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver’i
makam×nda ziyaret etti...
Oda Baùkan× ve Yönetim
Kurulu’na yeni dönemde hay×rl×
olsun dileklerinde bulunan
Kaymakam Kat×rc×, ziyareti yaklaù×k
2 saat sürdü. Oda Baùkan× Döver,
yeni dönemdeki faaliyetlerini,
esnaflarla olan projelerini ve
planlar×n× Kat×rc×’ya anlatt×.
Planlarda ilçedeki tüm
kurumlarla ortak çal×ùma içerisine
girilebilece÷ini Didim in geliùmesi ve
büyümesi için ortak çaba
sarf edilmesi gerekti÷ini ve
önümüzdeki dönemlerde bizleri
daha yo÷un çal×ùma temposu
bekledi÷ini, bu tempoya tüm
kamu kurumlar×n×n birlikteki
kat×l×mlar×yla verim sa÷lanabilece÷ini
söyledi.
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HALK EúùTùM MERKEZù
ZùYARETù
Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver, Meclis Baùkan× Ümit
Soneren ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Halk E÷itim Merkezi Müdürü Sezai
Koçar’× makam×nda ziyaret etti.
Ziyaretlerinde gelecek dönemde
Didim esnaf×n×n ve oda üyelerinin
ihtiyaç duydu÷u konularda
kalifiye eleman yetiùtirilmesine,
ortak mesleki e÷itim kurslar×n×n
düzenlenmesine, düzenlenecek
olan kurslarda kat×l×mc× ve
sertifikasyon program× ad×
alt×nda e÷itim çal×ùmalar×n×n
sürdürülmesine karar verildi.
Görüùmelerde ayr×ca geçmiù
dönemlerde de yap×lan çal×ùmalar×n
devam× niteli÷indeki kurslar×n
tekrar× ve ihtiyaç duyulan konularda
yeni kurslar aç×larak e÷itimlerin
çeùitlendirilerek geliùtirilebilece÷i
sonucuna var×ld×.

AYDIN MùLLETVEKùLù
MEHMET ERDEM
ùLÇEMùZDEKù S.T.K.
TEMSùLCùLERùNùN
SORUNLARINI DùNLEDù
AK Parti Milletvekili Mehmet Erdem
ilçemizdeki Sivil Toplum Örgüt temsilcileri bir araya gelerek sorunlar×n×
dinledi.
29 May×s Cumartesi saat 13:30’da
Didim Ticaret Odas×’nda yap×lan toplant×ya AK Parti Didim úlçe Baùkan×
Abdürrahim Öztürk, Didim Ticaret
Odas× Baùkan× Ufuk Döver, Didim
Ziraat Odas× Baùkan× Ahmet Çetin,
únùaat Mühendisleri Didim Temsilcisi
Ömer Vela, Mimarlar Odas× Didim
Temsilcisi Burhan Çolak, Didim
Esnaf ve Sanatkarlar Odas× Baùkan
Yard×mc×s× Ayd×n Bener, AK Partili
Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti
Didim úlçe Yönetimi ve Ticaret Odas×
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri
kat×ld×.

DùDùM TùCARET ODASI YÖNETùMù ùLÇE TARIM MÜDÜRLÜúÜ’NÜ ZùYARET ETTù
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver, Meclis Baùkan× Ümit Soneren
ve yönetim kurulu üyeleri úlçe Tar×m
Müdürü úsmail Efe’yi makam×nda
ziyaret ettiler ziyaretlerinde ilçemizin
tar×msal konular× hakk×nda görüù
al×ùveriùinde bulunuldu. Ziyaretin
sonunda Turizm ve inùaat sektörle-

riyle beraber ilçemizin önemli geçim
kayna÷× olan tar×m sektörünün daha
fazla geliùmesi için Ticaret Odas× ve
úlçe Tar×m Müdürlü÷ü aras×ndaki
iù birli÷inin daha önce oldu÷u gibi
bundan sonra da artarak devam× için
her türlü çaba ve deste÷in devam
edece÷i belirtildi.

MUúLA TùCARET
BORSASI’NDAN DùDùM
TùCARET ODASI’NA ZùYARET

Mu÷la Ticaret Borsas× Baùkan×
Hayati Nizamo÷lu ve Meclis
Baùkan Yard×mc×s× Mustafa Maz×
ve Yönetim Kurulu Üyeleri’yle
beraber Didim Ticaret Odas×’n×
ziyaret ettiler. Yap×lan görüùmelerde
özellikle tar×msal konularda daha
s×k× bir iùbirli÷i ve bilgi paylaù×m×
yap×lmas× kararlaùt×r×ld×. Bundan
sonraki süreçte gerek Mu÷la gerekse
bölgenin di÷er oda ve borsalar×yla
daha s×k görüùmeler yap×larak,
bölgesel kalk×nma ad×na projelere
imza at×lmas× konusunda fikir
birli÷ine var×ld×.

DENùZ TùCARET ODASI ùZMùR øUBESù DùDùM TùCARET ODASI’NDA
Deniz Ticaret Odas× úzmir øubesi
Yönetim Kurulu Baùkan× Geza
Dologh ve Yönetim Kurulu Üyeleri
yap×lacak olan sektör toplant×s× için
Didim Ticaret Odas×’n× ziyaret ederek
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver’le
bölgede bulunan denizcilerin ve
deniz turizminin genel sorunlar×
ve çözüm önerileri üzerinde
görüùlerini paylaùt×lar. Görüùmelerin
ard×ndan sektör temsilcileriyle
yap×lan toplant×ya Geza Dologh’la
beraber Didim Belediyesi Baùkan
Yard×mc×s× Süleyman Böcü ve
Ticaret Odas× Yönetim Kurulu
Üyesi Bahattin Gökdemir de
kat×ld×. Sektörü temsilen gelen
kat×l×mc×larla denizcilik sektöründe
yaùanan sorunlar ve çözüm önerileri

görüùüldü. Toplant×da sorunlar×n
çözümü için meslek sahipleriyle
yerel yönetimin ve di÷er ilgili

kurumlar×n daha s×k× bir iù birli÷i
içinde olmalar× gerekti÷i konusunda
fikir birli÷ine var×ld×.
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ZûYARETLER
TùCARET ODASI’NDAN
BELEDùYE BAøKANLARINA
ZùYARET
Didim Ticaret Odas× Baùkan×, Meclis
Baùkan× ve Yönetim Kurulu 2009
seçimlerinde göreve gelen Didim,
Akyeniköy ve Akbük Belediyesi
Baùkanlar×n× makamlar×nda ziyaret
ederek hay×rl× olsun dileklerinde
bulundular. Ziyaretlerde bölgenin
ve esnaflar×n ortak sorunlar× dile
getirildi, baùkanlar×n ve odan×n yeni
dönem içinde gerçekleùtirecekleri
hizmetlerinden bahsedildi.

TùCARET ODASI MESLEK ODALARINI ZùYARET ETTù
Didim Ticaret Odas× Yönetim Kurulu Baùkan× Ufuk
Döver, Oda Meclis Baùkan×
Ümit Soneren ve Yönetim
Kurulu Üyeleri Didim’de
temsilcilikleri bulunan
meslek odalar×n× ziyaret
ettiler. únùaat Mühendisleri
Odas×, Mimarlar Odas×,
Makine Mühendisleri

Odas×, Harita Mühendisleri Odalar×na yap×lan
ziyaretlerde, Oda Baùkan×
Döver oda temsilcilerine,
“Bundan sonraki çal×ùmalar×m×zda ortak hareket
etmemiz gerekir, ortak
projeler yaparak ilçemize
katk× sa÷layabiliriz, e÷er
bizler hem maddi hem

manevi anlamda birlikte
hareket etmezsek büyük
iùler baùaramay×z. Güçlerimizi birleùtirmeliyiz.
Ancak bu birleùen güçlerin
sonucunda büyük faydalar
elde edebiliriz. Odalar×n
dayan×ùmas× belediyenin ve
di÷er kurumlar×n birlikteli÷i yörede hem turizm, hem

de bölgesel kalk×nmay× sa÷layacakt×r. Sizlerin planlay×p da hayata geçiremedi÷i
projeleri ortak toplant×lar
sonucunda karar vererek
uygulamaya geçirmeliyiz.
Bizler istiyoruz ki, ortak
sorunlar×m×z× konuùarak,
tart×ùarak çözümlemeliyiz,’’
dedi.

DùDùM TùCARET ODASI’NDAN AYDIN VALùSù HÜSEYùN AVNù COø’A
Didim Ticaret Odas× Yönetim
Kurulu Baùkan× Ufuk Döver, Meclis
Baùkan× Ümit Soneren ve Yönetim
Kurulu üyeleri göreve yeni baùlayan
Ayd×n Valisi Hüseyin Avni Coù’u
makam×nda ziyaret etti. Valilik
makam×nda gerçekleùtirilen ziyarette Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver, Didim’in genel tan×t×m×, sorunlar× ve gerçekleùtirilmesi
düùünülen projeler hakk×nda bilgi
verdi. Daha sonra 2008 y×l×nda en
çok vergi ödeyen kiùi ve kurumlara
yönelik 21 Temmuz 2009 tarihin12 DûDûM TûCARET ODASI

de Didim Ticaret Odas× ve Esnaf
ve Sanatkarlar Odas× taraf×ndan
Didim’de ilk defa iki oda taraf×ndan
düzenlenecek ödül törenine Vali
Hüseyin Avni Coù’u davet etti . Vali
Hüseyin Avni Coù da konuùmas×nda, “Biz buraya çal×ùmaya geldik.
Görevimizi en iyi ùekilde yaparak
sizlere gereken deste÷i verece÷iz,”
dedi. Yap×lan nazik davete de kat×laca÷×n× belirtti. Ayd×n Valisi Hüseyin
Avni Coù ise yap×lan ziyaretten
dolay× duydu÷u memnuniyeti dile
getirdi.

DùDùM TURùZM DERNEúù DùDùM TùCARET ODASI’NI ZùYARET ETTù

Didim Turizm Derne÷i Baùkan× Deniz Atabay ve Yönetim Kurulu üyelerinin Oda Baùkan× Ufuk Döver’i ziyaretinde Didim’in genel sorunlar×ndan
bahsedildi. Önümüzdeki günlerde
belediye ve di÷er kurum temsilcilerinin de kat×laca÷× daha kapsaml× bir
toplant×da Didim Turizmi için öngörülen düùüncelerin tart×ù×laca÷× bir
platform oluùturulmas× konusunda

görüù birli÷ine var×ld×. Oda Baùkan×
Ufuk Döver, Ticaret Odas× olarak her
türlü ortak harekette ve komisyonlar×n içinde seve seve bulunacaklar×n×,
Didim için her zaman haz×r olduklar×n× Didim’in gelece÷inin ve kalk×nmas×n×n hem üyelerimiz için, hem
de Didim halk× için önem arz etti÷ini
vurgulad×. Döver konuùmas×n×n
devam×nda önümüzdeki dönemde

kat×lmak için müracaatlarda bulunduklar× önemli fuarlardan, Berlin Turizm Fuar×, Londra Turizm Fuar× ve
Uttrecht Turizm Fuarlar× için gerekli
haz×rl×klara bir an önce baùlan×lmas×
gerekti÷ini söyledi Turizm Derne÷i
üyeleri haz×rlanmas× gereken broùür
ve dokümantasyon çal×ùmalar×na
baùlan×lmas× gerekti÷ini, haz×rlanan
dokümanlar×n birkaç dilde ayr× ayr×
bas×lmas× gerekti÷ini vurgulad×lar.
Toplant×ya kat×lan di÷er kat×l×mc×lar
yap×lacak olan çal×ùmalar×n bugüne
kadar yap×lan çal×ùmalardan daha
kapsaml× ve daha güncel olmas×n×n
yan×nda bir kitapç×kta birkaç dil yerine her kitapç×÷×n farkl× dilde haz×rlan×lmas× gerekti÷ini söylediler. Farkl×
bir yaklaù×mla dikkatlerin üzerimize
çevrilmesinin sa÷lanmas×n× gerekti÷ini belirttiler.
Ortak var×lan fikir birli÷ince kurumlar×n belirleyece÷i temsilcilerle iki
farkl× komite oluùturulmas× gerekti÷i,
birinci komite broùür ve dokümantasyon haz×rlamak için, ikinci komite
ise fuarlar komitesi olmas× gereklili÷i
belirlendi.

MANùSA TùCARET VE SANAYù ODASI BAøKANI BÜLENT KOøMAZ

DùDùM TùCARET ODASI’NI ZùYARET ETTù
Oda Genel Sekreteri Tamer Balatl×
ve Bas×n Dan×ùman× Gökhan Aytaç
ile birlikte Didim’e gelen Bülent Koùmaz, Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver taraf×ndan karù×land×.
Yaklaù×k iki saat süren ziyarette Ufuk
Döver taraf×ndan Didim Ticaret
Odas×’n×n çal×ùmalar× ve projeleri hakk×nda bilgi verildi. úki oda
aras×nda gerçekleùtirilebilecek ortak
projeler konusunda görüù al×ùveriùinde bulunuldu. Ayn× zamanda
TOBB Genel Baùkan Yard×mc×s× ve
TOBB Ege Bölge Sorumlusu olan
Bülent Koùmaz, bölge odalar×n× belli
bir program dahilinde ziyaret ettiklerini, bu ziyaretlerde olas× sorunlar ve

talepleri yerinde gördüklerini
belirterek, Didim Ticaret Odas×
hizmet binas×n× çok be÷endi÷ini, k×sa süre sonra tamamlanacak olan kültür merkezi
ile birlikte bir çok ilde
olmayan bir komplekse sahip olaca÷× için
Didimlilerin ùansl× oldu÷unu söyledi. Daha
sonra Manisa Ticaret ve
Sanayi Odas× Baùkan×
Ufuk Döver e hediyelerini sundu. Ufuk Döver
de kendilerine Didim
Ticaret Odas×’n×n bir
plaketini takdim etti.
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ZûYARETLER

TùCARET ODASI’NA VERGù HAFTASI ZùYARETù

21. Vergi Haftas× nedeniyle Didim
Vergi Dairesi Müdür Vekili Mustafa
K×l×ç, Didim Malmüdürü Alaattin
Uyar ve beraberindeki heyet Didim
Ticaret Odas×’n× ziyaret ettiler.

Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver, Meclis Baùkan× Ümit Soneren ve oda yönetimi ziyarette haz×r
bulundu.
Ziyarette konuùan Ufuk Döver, vergi ödemenin bir vatandaùl×k görevi
oldu÷unu, vatandaùlar×m×z×n vergi
ödeme konusunda daha hassas
davranmas× gerekti÷ini belirterek,
di÷er taraftan da devletimizin vergi
da÷×t×m×nda adil olmas× ve daha
tabana yaymas×n×n her iki taraf
içinde kazançl× olaca÷×n× belirtti.
Ülkemizin en önemli sorunlar×n×n
baù×nda gelen vergi kaçaklar×n×n
toplumsal adaletin önünde bir

engel oldu÷unu, son günlerde
Maliye Bakanl×÷×’n×n yapt×÷× s×k×
denetimlerle bunun bir nebze olsun
önlenmesinden mutluluk duydu÷unu belirtti...
Didim Vergi Dairesi Müdür Vekili
Mustafa K×l×nç da vergi tahsilat× ve
adil vergi konusunda ellerinden
geleni yapt×klar×n×, vatandaù×n ileride zor durumda kalmamalar× için
do÷ru beyan vermeleri ve zaman×nda vergisini yat×rmalar× hem devlet
için hem vatandaù için çok önemli
oldu÷unu belirtti.
Görüùme daha sonra karù×l×kl× görüù al×ùveriùleriyle sona erdi.

örneklerini sergiliyoruz. Son dönemdeki Belediye, Turizm Derne÷i, Esnaf
Odas×, Esnaf Kefalet Kooperatifi,
Turizm Altyap× Birli÷i ve di÷er kurumlarla yapt×÷×m×z fuar çal×ùmalar×
ve di÷er çal×ùmalar bunun en güzel
örnekleridir, Didim kaybederse hepimiz kaybederiz,” dedi.
CHP Didim úlçe Baùkan× Mustafa
Bekar, ziyarette yapt×÷× konuùmada,
“Sivil Toplum Örgütleri ve odalar
yapt×klar× çal×ùmalarda siyasi partileri
es geçmemelidir, sonuçta hükümet
ve yerel yönetimler siyasi oluùumlar×n sonucudur. Biz de CHP olarak
yerel yönetimi kazand×÷×m×z ilk y×l
Ankara’ya Turizm Bakan× ve di÷er
Bakanlar× ziyarete giderken yan×m×zda AK Parti úlçe Baùkan× da vard×.

Didim için yap×lan her do÷ru iùin
yan×nda, her yanl×ù iùin de karù×s×nday×z,” dedi.

YENù GÖREVE GELEN
CHP DùDùM TEøKùLATI
TùCARET ODASI’NA ZùYARET
BULUNDU
CHP Didim úlçe Teùkilat× yeni yönetimi, Didim Ticaret Odas×’na nezaket
ziyaretinde bulundu. CHP úlçe Baùkan× Mustafa Bekar ve parti yöneticilerinden oluùan grubu Didim Ticaret
Odas× Baùkan× Ufuk Döver, Meclis
Baùkan× Ümit Soneren ve Yönetim
Kurulu üyeleri karù×lad×.
Didim’de son dönemde oluùan geliùmelerin ele al×nd×÷× ziyarette karù×l×kl× görüù al×ùveriùinde bulunuldu.
Oda Baùkan× Ufuk Döver konuùmas×nda, yeni seçilen CHP úlçe
Teùkilat×’n× kutlayarak görevlerinde
baùar×lar diledi. Döver, bundan
sonraki süreçte Didim için tüm
siyasi partilerle ortak ak×l çerçevesinde hareket edilmesi gerekti÷ini
belirterek, “Tüm enerjimizi Didim
için harcamal×y×z, bugün benim
yaùad×÷×m Didim’de yar×n çocuklar×m ve ileride torunlar×m yaùayacak,
baùkada bir Didim olmad×÷×na göre
tüm siyasi farkl×l×klar×m×z× bir kenara
b×rakarak Didim için çal×ùmal×y×z. Biz
oda yönetimi olarak bunun en güzel
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KENT ORMANI FùKRù
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver, Didim’deki tüm siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin
katk× sa÷layaca÷× çok amaçl× bir kent
orman× kurulmas× fikrini aç×klayarak CHP úlçe Teùkilat×’ndan destek
istedi. Ufuk Döver, Didim’in sorunlar×n×n çözümü için kimle, nas×l ve ne
konumda görüùülecekse bir an önce
görüùmeye ve çözüm için at×lacak
her ortak ad×ma oda olarak destek
vermeye haz×r olduklar×n× belirtti.
Yaklaù×k 2 saat süren görüùme samimi bir havada sona erdi.

ùLÇE EMNùYET MÜDÜRÜ’NDEN TùCARET ODASI’NA ZùYARET
úlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver’i makam×nda ziyaret etti.
Ziyarette ilçemizin genel asayiùi için
son derece önemli olan Mobese sisteminin kurulmas× hakk×nda görüù
al×ùveriùinde bulunuldu. Gerek emniyet güçleri için, gerekse halk×m×z×n güvenli÷i için son derece faydal×
olacak olan Mobese sisteminin bir
an önce hayata geçmesi için ellerinden geleni yapt×klar×n× belirten
Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, bu
konuda yard×mc× olan tüm kurum
ve kuruluùlara teùekkür etti. Ufuk
Döver ise yapt×÷× aç×klamada, “Halk×m×z ve esnaf×m×z×n daha güvenilir
bir ilçede yaùamas× için ellerinden
gelenin en iyisini yapan emniyet
güçlerine teùekkür ederek Ticaret
Odas× olarak Mobese sisteminin
bir an önce faaliyete geçmesini son

derece önemsediklerini bu konuda
ellerinden geleni yapmaya çal×ùacaklar×n×,” belirtti. Bugüne kadar

oldu÷u gibi bundan sonra da emniyet teùkilat×n×n yan×nda olduklar×n×
belirtti.

SGK ùL MÜDÜRÜ’NDEN TùCARET ODASI’NA MÜJDELù ZùYARET
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Ayd×n úl Müdürü Yavuz Poyraz,
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver’i makam×nda ziyaret etti.
Ziyarette, k×sa bir süre sonra aç×lmas×
planlanan “Didim SGK Merkez
Müdürlü÷ü konusu ve SGK’l×
vatandaùlar×n sorunlar× konusunda
görüù al×ùveriùinde bulunuldu.
SGK úl Müdürü Yavuz Poyraz yapt×÷×
aç×klamada; Didim SGK Merkez Müdürlü÷ü hizmet binas×n×n hastane
karù×s×ndaki alanda (Cem Evi bitiùi÷i) yap×m×na en k×sa sürede baùlanarak hizmete girmesini planl×yoruz,”
dedi.
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver de yapt×÷× aç×klamada,“Say×n
úl Müdürü’müzün ziyaretinden
oldukça mutlu olduk. SGK Merkez
Müdürlü÷ü binas×n×n bir an önce
bitirilip hizmete girecek olmas×ndan
dolay× üyelerimiz ve vatandaùlar×m×z ad×na bir kez daha kendilerine
teùekkür ediyorum. Vatandaùlar×-

m×z×n art×k Ayd×n’a gitmek zorunda
kalmadan birkaç dakikada iùlemlerini bitirecek olmas× çok büyük zaman
kayb× önlenmesi ve ekonomik rahatl×k getirecektir. Her geçen gün bü-

yüyen ve geliùen ilçemizde eksikli÷i
hissedilen kurum temsilciliklerinin
bir an önce tamamlanmas× için ilgili
kurumlarla görüùerek elimizden
geleni yap×yoruz,” dedi.
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ZûYARETLER

PAZAR TùCARET ODASI’NDAN DTO`YA ZùYARET
Didim Ticaret Odas× yönetimi
Rize’nin Pazar ilçesi Ticaret ve Sanayi Odas× Baùkan×’n× a÷×rlad×. Pazar
Ticaret ve Sanayi Odas× Baùkan×
Neùet Çak×r, Didim Ticaret Odas×
Baùkan× Ufuk Döver’i makam×nda
ziyaret etti. Ziyarete Ticaret Odas×
Meclis Baùkan× Ümit Soneren, meclis
üyeleri øaban Üstünda÷, Bahattin
Gökdemir, Remzi Tekdemir ve Gü-

rol Çelik haz×r bulundu.
Yap×lan ziyarette ticaret ve sanayi
alan×nda karù×l×kl× fikir al×ùveriùinde
bulunuldu.
Ziyaretin sonunda Didim Ticaret
Odas× Baùkan× Ufuk Döver, Pazar
Ticaret ve Sanayi Odas× Baùkan× Neùet
Çak×r’a Didim’in simgesi Apollon
Tap×na÷×’n×n maketini hediye etti. Ziyaretin sonunda hat×ra foto÷raf× çektirildi.

TùCARET ODASI BAøKANI UFUK DÖVER BAøKANLIúINDAKù 8 KùøùLùK
HEYET YUNANùSTAN’IN KOS ADASI’NI ZùYARET ETTù
Düzenlenen geziye Didim Ticaret
Odas× Baùkan× Ufuk Döver, meclis
üyeleri Hikmet Atilla, Veysel Ece,
Tayyar Cengiz, Ali Turan, Ali Ça÷lar,
Mehmet Çelik ve øenol Çelik kat×ld×.
Ticaret Odas× heyeti Kos Belediye
Baùkan×’n× ve beldedeki odalar× ziyaret etti. Ziyaretle ilgili bilgiler veren
Döver, ziyaretin tan×ùma ve gezi
amaçl× günübirlik bir gezi oldu÷unu kaydederek ziyaret sonras×nda
de÷erlendirmelerde bulundu.
Döver, ald×klar× davet üzerine
Kos’a gittikleri belirterek, “S×cak bir
karù×lama gördük. 4 bin 500 üyeli
Kos Ticaret Odas×’n×n ana gelir
kayna÷× bizde oldu÷u gibi turizm.
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Dolay×s×yla iki turizm kentinin de
hem birbirlerinden ö÷renecekleri,
hem de ortaklaùa hareket edebilecekleri sahalar mevcut. Didim’den
Kos’a her Çarùamba ortalama 200
kiùiyi taù×makta olan feribot seferleri bulunmakta. Fakat Kos’tan
Didim’e düzenlenen böyle bir sefer
yok. Kald× ki, Didim ve çevresinde
Kos’tan daha fazla tarihi ve turistik
yerler mevcut. Didim’e gelebilecek
günübirlik turistlerin Didim’in çevresindeki tarihi ve kültürel yerlerini
ziyaret edebilirler, bu ziyaretleri
Efes’e kadar uzatmak mümkündür.
Tabii ki, bu tür günübirlik turlar×
sadece Kos ile s×n×rlamamak gerekir,

süreç içerisinden Samos’tan da ayn×
seferler Didim’e düzenlenebilinir. Bu
konularda fikir al×ùveriùinde bulunduk,” dedi.
Döver, Didim’e adalardan günübirlik
gelecek turistlerin kitle turizmine
alternatif oluùturulabilece÷ini söylerken, “Kos’ta 120 bin yatak mevcut
ve bunlar×n yüzde 60’× 4 ve 5 y×ld×zl×
oteller. Kos’a giden turistler Didim’e
gelen turistlerden daha zenginler.
Dolay×s×yla biz ilgili kurum ve kuruluùlar Kos’tan Didim’e turist getirmek için çal×ùma baùlatabiliriz. 2011
y×l×nda bu baùlat×labilir.
Kos Ticaret Odas×’n× Didim de a÷×rlamak için de davette bulunuldu.

DùDùM TùCARET ODASI, AVRUPA TÜRKùYE TURùZM KONSEYù
BAøKANI HÜSEYùN BARANER’ù AúIRLADI
11 Nisan Cumartesi günü Didim
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, Avrupa Türkiye Turizm Konseyi Baùkan× ve TUú
Türkiye Temsilcisi Hüseyin Baraner’i
a÷×rlad×. Samimi bir havada gerçekleùen görüùmede Didim turizmini
geliùtirebilmek için neler yap×labilece÷i ve büyük yat×r×mc×n×n dikkatinin
nas×l çekebilece÷i konusunda fikir
al×ùveriùinde bulunuldu. TUú Türkiye
Temsilcisi Hüseyin Baraner turizm
konusundaki tecrübelerini Ticaret
Odas× Baùkan× Döver ve Yönetim
Kurulu ile paylaùt×. Didim’de yat×r×m günleri düzenlemenin önemini
vurgulad×.
Baraner, sa÷l×k turizminin gelece÷in iùi oldu÷unu belirterek dünyada bu konuda yat×r×m yapm×ù
kiùilerle temaslarda bulundu÷unu,
Türkiye’nin gerek konumu, gerek
ùartlar× konusunda bu konuda çok
ùansl× oldu÷unu belirtti. Baraner,
Ayr×ca Avrupa’da 50 yaù üstü grubun
omuz, s×rt ve bel a÷r×lar× çekti÷ini
belirterek bu insanlar×n hasta s×n×f×na
girmediklerini, bu halin yaùlanmayla birlikte gelen do÷al bir süreç
oldu÷unu belirtti. Ve bu sürecin de
Didim’de a÷r×lara çözüm sunabilecek
bir merkezin kurulmas× ile Didim’i
tercih sebebi haline getirebilece÷ini
söyledi. Türkiye’de baz× büyük yat×r×mc×lar×n bu konuda çok güzel iùler
baùard×÷×n× hat×rlatan Baraner, içinde
ayn× anda otel, huzurevi ve hastanenin bulundu÷u ola÷anüstü bir
projenin k×sa bir süre önce tamamland×÷×n× belirtti
“Yak×n bir dostum bir süre önce
içinde ayn× anda otel, huzurevi ve
hastanenin bulundu÷u ola÷anüstü
bir projeyi hayata geçirdi. Bunu
neden anlat×yorum, sizler de turizm
de para kazanmak istiyorsan×z sa÷l×k
ve huzur kar×ù×m× yeni projeler
üretmelisiniz. 50 yaù ve üstü yaù

grubu insanlar için do÷a ve huzur
gereklidir. O yaùlarda insanlar×n
arad×klar× bundan ibarettir. Dolay×s×yla insan olarak yaùamak istiyorlar.
Bu vizyondur, felsefedir, inançt×r. Bu
iùe sadece ticaret olarak bakarsan×z
kaybedersiniz. Didim’in bu anlamda
çok büyük ùans× var. Türkiye’de en
ùansl× konumda olanlardans×n×z.
Niye ùansl×s×n×z, çünkü bakt×÷×n×z
zaman gözü bozan hiçbir ùey yok.
Bu bir ùanst×r. Biz Almanlarla ilgili
bir araùt×rma yapt×k. Bu insanlar ne
içerler, neyi severler, nas×l yaùarlar,
e÷lence anlay×ùlar× nedir. Bunun üzerine programlar oluùturduk. Almanya
Didim’i unuttu. Ama buna ra÷men
Almanlar×n gözünde buran×n iyi bir
geçmiùi var. Almanya’da Didim’i hat×rlatabilirsiniz. Bu insanlar memnun
kald×klar× takdirde çevrelerine aktaracaklard×r ve tavsiyede bulunacakt×r.
úùte o zaman turizm ad×na büyük bir
s×çrama yapabilirsiniz,” diyen Baraner, o dönem Ayd×n’a yeni gelecek
olan Vali’nin t×pk× Antalya Valisi Atilla Yüksel gibi olmas× temennisinde
bulunarak, “Antalya Valisi Antalya’y×
7 y×lda uçurdu,” dedi.
Didim’le ilgili en büyük tehlikenin
küçük kasaba olmas×ndan kaynakland×÷×n× belirten Baraner, tehlikenin
sebebini küçük kasabalardaki küçük
esnaf×n kendi içerisindeki olumsuzluklar×ndan dolay× yeni eserlerin ve
daha büyük projelerin yarat×lamamas× olarak aç×klad×. Ayr×ca tur operatörlerinin para kazanamad×÷× yerlerde
çal×ùmalar×na devam etmeyecekleri-

nin çok normal oldu÷unu dolay×s×yla
bu durumun turizme büyük darbeler
indirece÷ini söyledi.
Didim’de birlik sa÷layarak bir araya gelinmesi gerekti÷ini belirten Baraner, genel bir planlama ile projeler ile
baùar× sa÷lanabilece÷ini ve bunun da
turizmi z×platabilece÷ini ifade etti...
“Didim’de kendinize ancak kendiniz yard×mc× olabilirsiniz,” diyen
Avrupa Türkiye Turizm Konseyi
Baùkan× Hüseyin Baraner, “Didim’de
yaùayan yabanc×lar için resmi bir
dergi ç×kart×n. Projelerinizi anlat×n,
tan×t×n. Protokole gerek yok, iù yapan
adama ihtiyaç var. Turizmde reklam
ve tan×t×m çok önemlidir. Medyay×
ve yaz×l× bas×n× ciddiye al×n,” diye
sözlerine ekledi.
Didim’i tan×tmak ve büyük yat×r×mc×lar× Didim’e çekmek amac×nda olan
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver ise
Baraner’in sözlerine ùunlar× ekledi :
“Turistleri mutlu edebilecek, rahat
edebilecekleri tesislerde a÷×rlamak
turizm sektörü için çok önemli. Buraya gelen insanlara Didim’i lay×k×yla
tan×tmak çok önemli. Bu sebepten
dolay× kendi internet sayfam×zdan úngilizce a÷×rl×kl× tan×t×mlar yapaca÷×z.
Alt yap×m×z haz×r. Büyük yat×r×mlarla
Didim’i tan×tmak gerekiyor. Didim’in
gelece÷i çok parlakt×r. Hangi iùi yaparsan×z yap×n bulundu÷unuz yerde
bir ùeyleri yapt×ktan sonra o yeri terk
edemiyorsan×z büyüyemezsiniz. Bulundu÷unuz yerde hakk×yla görevinizi tamamlay×p daha büyük iùlere ve
yerlere ad×m atmak gerekiyor.”
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ZûYARETLER

DùDùM TùCARET ODASI’NDAN ANKARA ZùYARETLERù
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver, Meclis Baùkan× Ümit Soneren
ve beraberlerinde Yönetim Kurulu
üyesi øakir øencan, Meclis Üyesi
Ergun Korkmaz, Hikmet Atilla ve
úl Genel Meclis Üyesi Abdurrahim
Öztürk 20-21 May×s tarihlerinde
Ankara da Kültür ve Turizm Bakan×
Ertu÷rul Günay, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birli÷i Baùkan× R×fat Hisarc×kl×o÷lu, Kültür ve Turizm Bakanl×÷× Yat×r×m úùletmeleri Genel Müdürü
Ayla Mahmuto÷ullar×, Kültür ve
Turizm Bakanl×÷× Müsteùar Yard×mc×s× Özgür Özaslan, Karayollar×
Genel Müdürü Mehmet Cahit Turan
ve Ayd×n Milletvekilleri Mehmet
Erdem, Atilla Koç, Ali Uzun×rmak,
Recep Taner, Fatih Atay ile görüùmeler yapt×lar. Görüùmelerde Didim’in
sorunlar× hakk×nda bilgiler verildi,
çözüm yollar× arand×. Milletvekilleri
18 DûDûM TûCARET ODASI

ile yap×lan görüùmede Didim’deki
Turizm Kenti Alanlar× içerisinde bulunan mera vas×fl× arazilerin ot bedelinin ödenmesi konusu ele al×nd×. Bu
konuyla ilgili olarak, milletvekilleri
bu bedellerin ödenmesi konusunda bakanl×klar aras× mahsuplaùma
yoluyla çal×ùmalar yürütüp sorunun
çözümü için yard×mc× olmalar× konusunda çal×ùacaklar×n× belirttiler .
Say×n Bakan×m×z Ertu÷rul
Günay’la yap×lan görüùmede,
Didim Ticaret Odas× ve Kültür
ve Turizm Bakanl×÷× n×n birlikte
organize edece÷i “Turizm Yat×r×m
Zirvesi Toplant×s×n×n” gerçekleùtirilmesi ve bu zirveye hem bakanl×k
hem de Müsteùarl×k, Yat×r×m Daire
Baùkanl×÷×, Tan×t×m úùleri Genel
Müdürlü÷ü ve di÷er ilgili kurum ve
kuruluùlar×n en üst seviyede temsil
edilmesi konusunda görüù birli÷ine

var×ld×. Bu zirve toplant×s×n×n zaman
geçirilmeden biran önce yap×lmas×
için çal×ùmalara baùlan×lmas× karar×
al×nd×. Bu görüùmenin ard×ndan
Müsteùar Yard×mc×s× Özgür Özaslan
ile görüùmeye geçildi. Say×n Özaslan
tan×t×m konusunda Didim’e maddi
manevi tüm desteklerini sunacaklar×n× belirtti. Bakanl×k kapsam×nda
oluùturulan Destinasyon Kentleri
içerisinde yer alan fakat bakanl×÷×n
internet sitesinde tan×t×m× yap×lmayan Didim’le ilgili eksikli÷in bir
an önce giderilece÷i sözünü verdi.
Bundan sonraki süreçte daha s×k× bir
iùbirli÷i içerisinde olunmas× temennilerinin ard×ndan Kültür ve Turizm
Bakanl×÷× Yat×r×m úùletmeleri Genel
Müdürü Ayla Mahmuto÷ullar× ile
görüùmeye geçildi. Bu görüùmede;
Didim’de turizm geliùme alan× ilan
edilen 3.000 hektar civar×ndaki 7

bölgenin turizm yat×r×mc×lar×n×n ilgisini çekmek için çok büyük bir f×rsat
oldu÷unu, bakanl×÷×n bu 7 bölge
alanlar×n×n küçültülerek tekrar planlama yap×lmas× gerekti÷i konusunda
yerinde incelemek üzere iki ùehir
planlamac×s×n×n gönderilebilece÷ini
ifade etti. Didim’de Turizm geliùme
alanlar× içerisinde özel mülkiyet alan× olup da imara aç×lmayan alanlar×n
planlanmas×yla ilgili çal×ùmalar×n da
bir an önce yap×lmaya baùlanmas× ve
bu konuyla ilgili teknik eksikliklerin
giderilmesi gerekti÷i konusunda
fikir birli÷ine var×ld×.
Bakanl×ktan gelecek olan teknik
heyetin ilgili kurumlarla toplant× yaparak konunun çözüme kavuùturulmas× konusunda çal×ùmalara baùlanmas× gerekti÷i vurguland×. K×sa süre
içerisinde iki büyük yat×r×mc×n×n golf

sahalar× için Didim’e gelip uygun yer
bakaca÷× müjdesi de verildi.
Didim Ticaret Odas× heyeti daha
sonra Karayollar× Genel Müdürü
Mehmet Cahit Turan ile görüùtü.
Görüùmede Didim’in en önemli
sorunlar×ndan olan çevre yollar×
konusu ele al×nd× bu ba÷lamda
Bodrum sapa÷×ndan 23 km.’lik
Didim’e kadar olan ba÷lant× yolunun
karayollar× a÷×na al×nmas× ile ilgili
görüùmeler yap×ld×. Didim’e giriù
yollar×n×n kötü oldu÷unu, Turizm
Kenti ilan edilen Didim’e bu yollar×n
yak×ùmad×÷×n×, tüm giriù yollar×n×n
yeniden ele al×nmas× gerekti÷i, bu
yollar×n karayollar× a÷×na ba÷lanmas×n×n ilçemize büyük faydalar teùkil
edece÷i belirtildi. Genel Müdür
Mehmet Cahit Turan da kurum
olarak bu sorunlar×n çözümü için el-

lerinden geleni yapacaklar×n× belirtti.
Heyet son olarakda TOBB Baùkan×
R×fat Hisarc×kl×o÷lu’nu makam×nda
ziyaret etti. Ziyaret esnas×nda Didim
Ticaret Odas×’n×n kültür merkezinin
yap×m çal×ùmalar×ndan bahsedildi.
TOBB Baùkan× bu merkezin en k×sa
zamanda Didim’e kazand×r×lmas×
gere÷ini ifade etti ve önümüzdeki
günlerde gerçekleùtirilecek Turizm Yat×r×m Zirvesi’ne kat×l×mlar×
için yap×lan nazik davete teùekkür
ederek bu önemli toplant×ya iùtirak
edece÷ini ve en k×sa sürede bitirilmesi planlanan kültür merkezinin
de aç×l×ù×nda bulunaca÷×n× ifade etti.
TOBB baùkan× ülke sorunlar×yla ilgili
görüùünü ise, “Kriz varsa, çözümü
de var,” sloganlar× oldu÷unu, bu kriz
durumundan endiùe edilmemesi
gerekti÷ini söyledi.
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ZûYARETLER

DùDùM TùCARET ODASI TOBB GENEL KURULU’NA KATILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli÷i’nin
(TOBB) 64. Ola÷an Seçim Genel
Kurulu, 1-2 May×s tarihlerinde TOBB
ETÜ’ de yap×ld×. Toplant×da Didim
Ticaret Odas×’n× Meclis Baùkan× Ümit
Soneren, Yönetim Kurulu Baùkan×
Ufuk Döver, TOBB Delegesi øaban
Üstünda÷ ve Hilmi Erbaù temsil
ettiler. TOBB - Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde gerçekleùtirilen
Genel Kurul’un; aç×l×ù× TOBB Baùkan×
Rifat Hisarc×kl×o÷lu taraf×ndan
yap×ld×.
Ayd×n, Söke, Kuùadas× Ticaret
Odalar× ve Ayd×n Sanayi Odalar× ve
borsalar×yla birlikte yürütülen görüùme ve çal×ùmalar neticesinde TOBB
Baùkan× R×fat Hisarc×kl×o÷lu’nun da
takdirleriyle 1995 y×l×nda kurulmuù
olan odam×z tarihinde ilk defa TOBB
organlar×nda temsil øans×n× yakalam×ùt×r. Didim Ticaret Odas× Baùkan×m×z Ufuk Döver nezdinde ilk defa
odam×z× üst kurulda temsil hakk×na
kavuùarak turizm komisyonuna
seçilmeyi baùarm×ùt×r. Didim turizminin hak etti÷i konuma gelmesi için
çok önemli gördü÷ümüz bu geliùme
beraberinde daha etkin bir tan×t×m ve
20 DûDûM TûCARET ODASI

organizasyon hareketlili÷i getirecektir.
bundan sonra Didim turizminin hak
etti÷i marka de÷erinin oluùmas× ve
korunmas× için her türlü platformda
en üst seviyede temsil edilmesi yolu
aç×lm×ùt×r.

TÜRKùYE ODALAR VE BORSALAR
BùRLùúù 10. YILINI DOLDURAN
DELEGELERùNE PLAKETLERùNù VERDù
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli÷i
Genel Merkezi’nde düzenlenen
törende genel kurul delegesi olarak
10.y×l×n× dolduran delegelere Hizmet
øeref Belgesi ve plaketleri, Sanayi ve
Ticaret Eski Bakan×, Ali Coùkun ve
TOBB Baùkan× M. Rifat Hisarc×kl×o÷lu

taraf×ndan Didim Ticaret Odas× Meclis Üyesi ve TOBB Delegesi Hilmi
Erbaù’a verildi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli÷i Genel Merkezi’nde düzenlenen
plaket törenine kat×lan Didim Ticaret
Odas× Eski Baùkan× ve Borsalar Birli÷i
Delegesi Hilmi Erbaù ve yeni Yönetim
Kurulu Baùkan× Ufuk Döver birlikte
kat×ld×.
10. y×l×n× dolduran delegelere Hizmet øeref Belgesi ve plaketleri verilen
törende, Genel Kurul Delegesi olarak
Hilmi Erbaù da plaket ald×. Erbaù’a
plaketi Sanayi ve Ticaret Eski Bakan×,
Ali Coùkun ve TOBB Baùkan× M. Rifat
Hisarc×kl×o÷lu taraf×ndan verildi.

DESTEK TOPLANTILARI

75. YIL SANAYû SûTESû ESNAFININ SORUNLARI
DûDûM TûCARET ODASI’NDA MASAYA YATIRILDI
Didim Ticaret Odas× yönetimi, mera
vasf×na geçen Geçici 75. Y×l Sanayi
Sitesi’nin son durumu ve yap×lmas×
gereken çal×ùmalarla ilgili olarak
sanayi sitesinde Ocak ay×nda bir
toplant× düzenlemiù, toplant×ya
Didim Ticaret Odas× Yönetim Kurulu
Baùkan× Ufuk Döver, Meclis Baùkan×
Ümit Soneren, Yönetim Kurulu üyeleri Bahattin Gökdemir, øakir øencan
Mehmet Çelik, øaban Üstünda÷,
75. Y×l Sanayi Sitesi Dernek Baùkan×
Mehmet øahin, Kooperatif Baùkan×
Metin Destici ve sanayi sitesi esnaf×
kat×lm×ùt×. S×k×nt×l× sürecin ilk gününden beri sanayi esnaf×n×n yan×nda
olan ticaret odas× 02.04.2010 Cuma
günü 75. Y×l Sanayi Sitesi’nin son
durumu ve bundan sonraki süreçte
izlenebilecek yolun belirlenmesi
için Didim Ticaret Odas× toplant×
salonunda geniù kat×l×ml× bir toplant×
düzenledi.
Toplant×ya Didim Ticaret Odas×
Baùkan× Ufuk Döver, Ticaret Odas×
Meclis Baùkan× Ümit Soneren, Esnaf

Odas× Baùkan× Yaùar Pektaùo÷lu,
Esnaf Odas× Baùkan Yard×mc×s×
Ayd×n Bener, 75. Y×l Sanayi Sitesi
Derne÷i Baùkan× Metin øahin, 75.
Y×l Sanayi Sitesi Kooperatif Baùkan×

Metin Destici, Ticaret Odas× Yönetim
Kurulu üyeleri ve sanayi sitesi esnaf
temsilcileri kat×ld×. Toplant×da 75.
Y×l Sanayi Sitesi’nin bugüne kadar
geliùen hukuki süreç ile bundan
sonra takip edilmesi gereken hukuki
yol konusunda görüù al×ùveriùinde
bulunuldu
Yap×lan toplant×da sorunun
çözümü için tüm kurum ve kuruluùlar×n birlik ve beraberlik içerisinde
hareket etmesi gerekti÷i bu sorunun
sadece sanayi esnaf×n×n sorunu
olmad×÷× Didim’in sorunu oldu÷u
vurguland×. Bundan sonraki zaman
içerisinde bir yada mümkünse daha
fazla avukatla görüùülüp sorunun
hukuk çerçevesi içerisinde sonuçlanmas× için ilgili tüm kurumlar×n
ellerinden geleni yapmas× ilke karar×
olarak benimsendi. Bu amaca yönelik olarak konunun baùlang×c×nda
bugüne kadar ki k×sm×n×n bir rapor
haline getirilmesi kararlaùt×r×ld×. 75.
Y×l Sanayi Sitesi Kooperatif Baùkan× ve 75. Y×l Sanayi Sitesi Derne÷i
Baùkan× yap×lan toplant× ve bundan
sonraki süreçte yapaca÷× yard×mlar
için Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver ve Esnaf Odas× Baùkan×
Yaùar Pektaùo÷luna teùekkür ettiler.
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YATIRIM

AYTAÇ - NURULLAH KOCABIYIK KÜLTÜR MERKEZù
YAPIMI TAMAMLANDI
Didim Ticaret Odas× ve Hay×rsever
Say×n Nurullah Kocab×y×k’×n katk×lar× ile yapt×r×lan Kültür Merkezi
içerisinde; 300 kiùilik ve 100 kiùilik
kapasiteli 2 iki ayr× toplant× salonu
brifing, tiyatro, sinema ve dinlenme
salonlar× bulunuyor. Toplam 1500
m2’lik alan üzerinde inùa edilen
Kültür Merkezi’nde sosyal, kültürel,
sanatsal ve e÷itimsel birçok aktiviteye
yer verilecek. Kültür Merkezi’mizde
yer alan 2 salondan biri e÷itim ve
toplant× amaçl×, di÷eri de sinema
amaçl× kullan×lacak. Didim Ticaret
Odas× olarak Kültür Merkezi’mizle;
ülkemizin gözde turizm beldelerinden biri olan Didim’in tan×t×larak ilçemize büyük canl×l×k kazanmas×nda
ve dünya turizm merkezlerinden biri
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olmas×na katk× sa÷lamay× amaçlad×k.
Di÷er taraftan da, Kültür Merkezi’yle
Didim halk×na da sosyo-kültürel ve
ekonomik aç×dan katk× sa÷lamas× da
hedeflendi.
Tamamlanan Kültür Merkezi’nin
yap×s× hakk×nda bilgi veren Ticaret
Odas× Baùkan× Ufuk Döver, Didim’in
bu alanda ihtiyaç duydu÷u kalite
ve iùlevsellikte bir merkez olarak
tasarland×÷×n× ve merkezin d×ù yüzündeki rölyef çal×ùmas×yla da güzel bir
görüntü sa÷lanaca÷×n× belirtti.
Döver sözlerine ùöyle devam etti:
“935 m2 kullan×m alan× olan
Kültür Merkezi’nin ana salonu 308
koltuk kapasitesine sahip ve sahne
bölümünde seminer, konferanslar,
tiyatro ve küçük çapl× konserler de

düzenlenebilecek. Ana salonda ses,
×ù×k, ×s×tma-so÷utma ve iklimlendirme
sistemi yer al×yor. Giriù bölümünde
çok amaçl× bir fuaye olacak, bu alan
sergi salonu olarak kullan×labilece÷i
gibi kokteyl vermek için de uygun bir
mekan olarak düzenlenecek. Kültür
Merkezi’nde engelli vatandaùlar×n
rahat kullan×m× için gerekli düzenlemeler yap×larak, engelli asansörü ve
engelli wc’leri de yer alacak. Kültür
Merkezi’nin alt kat×nda ise 26 bilgisayarl× bir e÷itim merkezi ve yine 26
kiùilik bir derslik bölümü bulunmakta. Haziran 2010 sonundan itibaren
Didimli’lerin hizmetine sunulan
Didim Ticaret Odas× Aytaç - Nurullah
Kocab×y×k Kültür Merkezi’nin ilçemize hay×rl× olmas×n× diliyorum.”
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DùDùM TùCARET ODASI UTRECHT TURùZM FUARI’NDA
12-17 Ocak 2010 tarihleri aras×nda Hollanda’n×n Utrecht ùehri
kap×lar×n× turizmcilere açt× Didim
Ticaret Odas× giriùimleriyle Kültür
ve Turizm Bakanl×÷×’n×n ilçemiz için
tahsis etti÷i stantta tan×t×m için
ziyaretçilere broùür, harita, Apollon
Tap×na÷× figürü, kalem ve cd’ler
da÷×t×ld×.
Ayd×n Valisi Say×n Hüseyin Avni
Coù, úzmir Valisi Cahit K×raç ve Ayd×n Kültür Turizm úl Müdürü Nuri
Aktakka, Kuùadas× Belediye Baùkan×
M. Esat Alt×ngün Didim stand×na
u÷rayarak Didimlilere çal×ùmalar×ndan dolay× baùar×lar dilediler.Fuara
ilçemizden Salih Banko÷lu, Ali Hikmet Atilla,Veysel Ece ve Derviù úùçi
kat×l×mlar×yla gün boyunca ziyaretçilerle ve di÷er turizm temsilciler
ile görüùmeler yapt×lar. Ayr×ca Palm
Wings Genel Müdürü Ercüment
Alkaner de Didim stant×na gelerek
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çal×ùmalara katk×da bulundu.
Didim Ticaret Odas× Yönetim
Kurulu Baùkan× Ufuk Döver, oda
binas×nda düzenledi÷i bas×n toplant×s×nda 12-17 Ocak Hollanda’n×n
Utrecht kentinde yap×lan fuarla
ilgili de÷erlendirmelerde bulundu.
Oda Baùkan× Ufuk Döver fuarda
Didim olarak sergilenen birlikteli÷in alt×n× çizerken, “Bu birliktelik
Didim için önümüzdeki günlerde
güzel sonuçlara ve çal×ùmalara
imza atacakt×r… Biz bu fuar için 6-7
ay önceden bakanl×k düzeyinde
ve fuar×n yap×laca÷× ülkeyle ilgili
yaz×ùmalar× tamamlam×ùt×k. Bu fuar
birlikteli÷imizin tek çat× alt×nda
olmam×z×n en güzel göstergesi.
Art×k dünden daha iyi olaca÷×m×za
inanc×m daha fazla… Art×k bu tür
fuarlarda sadece Sivil Toplum Örgütü ve Odalar×n de÷il ilçemizdeki
otellerinde kat×l×m×n olmas× gerekli.

Art×k bu birliktelikten gelecek için
umutluyuz,” dedi.
Didim Turizm Derne÷i Üyesi Kadir Karakaya ise geçmiù dönemlerde
yap×lan tan×t×mlarda biraz kopuklu÷un oldu÷unu söylerken, “Geçmiùte
emekleme dönemindeydik, ùimdi
ise koùuyoruz. Bundan sonra daha
iyi iùler ç×kar×laca÷×na inanc×m tam,”
dedi.
Didim Turizm Derne÷i 2. Baùkan×
Yusuf Mutlu ise, “Biz böyle oldu÷umuz sürece bu birlikteli÷in her ùeye
yapaca÷×na inanc×m daha da artt×.
Bundan sonraki süreçte fuarlar ilgili
çal×ùmalar 1 y×l önceden yap×lmal×.
Bu tür fuarlarda ilginç ç×k×ùlar ve
farkl× tan×t×mlar yap×lmal×. Örne÷in; bir fuara Apollon Tap×na÷×’n×n
simgesi ile fuar stand×n×n giriùinin
yap×lmas×. Çünkü bunu yapan ùehirler mevcut… Didim ile ilgili dikkat
çekici çal×ùmalar yap×lmal×,” dedi.

DùDùM TùCARET
ODASI, 44.
ULUSLARARASI
BERLùN TURùZM
FUARI’NDAYDI
Kaymakam Kat×rc× baùkanl×÷×nda
Berlin’de 44. Uluslar aras× Turizm
Fuar×na kat×lan Didim heyeti fuarla
ilgili olarak bir de÷erlendirme
toplant×s× yapt×. Toplant×ya Belediye
Baùkan× Mümin Kamac×, Kaymakam
Kat×rc×’n×n eùi Hacer Kat×rc×, Didim
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver,
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odas×
Baùkan× Yaùar Pektaùo÷lu, Didim
Turizm Altyap× Hizmet Birli÷i Baùkan× Salih Banko÷lu, Didim Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baùkan× Ali úhsan Kubaliç, úl
Genel Meclis Üyeleri Abdürrahim
Öztürk ve M.Cahit Kaya, Belediye
Meclis Üyesi Figen Cevrem Gürsoy
ve eùi Ufuk Gürsoy,Didim Turizm
Derne÷i Üyesi Murat Kalayc×,
Ticaret Odas× Meclis Üyesi Ergun
Korkmaz ve emlakc× øenol Gökçe
kat×ld×.
Fuarla ilgili olarak bas×na bilgiler
veren Kaymakam Ali Kat×rc× 10-14
Mart tarihlerindeki Almanya’n×n
Berlin kentindeki turizm fuar×nda
ülkemiz Türkiye’nin konuk ülke
oldu÷unu ve 180 ülkeden 11.000
kat×l×mc×n×n fuarda yer ald×÷×n×
söylerken, “Konuk ülke olmam×zdan dolay× aç×l×ù ve konuùmalar ve
kokteyl verildi ve Anadolu Ateùi
dans gösterisi kat×l×mc×lara sunuldu.
Fuarda Türk yemekleri de kat×l×mc×lara ikram edildi ve Berlin her taraf×
Türk Bayraklar× ile donat×ld×÷×n×
gördük,” dedi.
Kaymakam Kat×rc× Didim’in
fuarda iyi bir tan×t×m yapt×÷×n× kaydederek, “Türk Alman úùadamlar×

Derne÷i’ne bir yemek verdik. Dört
gün boyunca stant×m×zda güzel
çal×ùmalara imza att×k. Burada bir
deneyim kazand×k. Geçti÷imiz aylarda fuarlarda stant açt×k. Ocak’ta
Londra, øubat’ta ústanbul ve Mart’ta
Berlin fuar×nda ilçemiz tan×t×ld×.
Gelecek y×l tüm fuarlara kat×lma fikrimiz var ve bununla ilgili çal×ùmalara ùimdiden baùlayaca÷×z. Ayr×ca
Avrupa’n×n yan× s×ra Türki cumhuriyetler ve úran gibi yeni ülkelere de
kat×lma fikrimiz oluùtu. Fuara geniù
bir ùekilde kat×lmam×z×n etkisi de
fazla oldu. Kültür Bakan×’m×z iki
kez stat×m×z× ziyaret etti; di÷er üst
düzey bürokratlar ve çeùitli illerdeki

valilerimizi de a÷×rlad×k,” dedi.
Profesyonel tan×t×m×nda önemine
dikkat çeken Kaymakam Kat×rc×,
“Fuardaki bir çok stant× gördük ve
iyi haz×rlanm×ù yerler ve ülkeleri
tan×d×k. Eksiklileri gördük. Bundan
sonraki fuarlarda gidilecek ülkeye
göre yabanc× dil bilen elemanlar×n
da bulunmas× önemli. Bu dil konusu
tan×t×m için gerekli,” diye konuùtu.
Fuarda Didim stand×n× Turizm
Bakan× Ertu÷rul Günay ve Hüseyin
Baraner baùta olmak üzere birçok
k×ymetli konuk ziyaret etti.
Fuarda gerçekleùen çekiliùte üç
Alman ve bir Türk aile iki kiùilik bir
hafta Didim tatili kazand×.
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DùDùM TùCARET ODASI LONDRA WORLD TRAVEL MARKET FUARI’NA KATILDI
Didimli turizmciler Avrupa’n×n en
büyük turizm fuarlar×ndan biri olan
ve Türkiye’den de önemli miktarda
turizmcinin kat×ld×÷× World Travel
Market (WTM), 09-12 Kas×m 2009
tarihleri aras×nda úngiltere’nin Londra kentinde gerçekleùtirilen fuara
kat×ld×.

Dünyan×n en sayg×n turizm organizasyonlar×ndan biri olan WTM
09-12 Kas×m 2009 tarihleri aras×nda
Londra’da gerçekleùtirilen Fuara
Didim Turizm Derne÷i ile Didim
Ticaret Odas× olarak kat×ldklar×n×
belirten Didim Ticaret Odas× Turizm
Grubu Baùkan× Hikmet Atilla, “Bu y×l

30’uncusu gerçekleùen WTM uluslararas× seyahat ve turizm fuar×, ITB
Berlin Fuar×’ndan sonra dünyan×n
en büyük ikinci turizm ihtisas fuar×
say×l×yor. Biz de Didimli turizmciler
olarak yabanc× pazara Didim’i en iyi
ùekilde tan×tmak ve temsil etmek
için bu fuarda yer ald×k,” dedi.

DùDùM TÜRKùYE’YE GELEN 1 MùLYON UKRAYNALI TURùSTTEN PAY ALMAK ùSTùYOR
Didim Turizm Altyap× Hizmet Birli÷i
(DúTAB) binas×nda düzenlenen toplant×yla Ukrayna Kiev Fuar× de÷erlendirildi.
Salih Banko÷lu‘nun 24-26 Mart
2010 tarihleri aras×nda kat×ld×÷×
Ukrayna Kiev’de düzenlenen turizm
fuar× de÷erlendirme toplant×s× 30
Mart 2010 Sal× günü Ticaret Odas×
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Baùkan× Ufuk Döver, Turizm Derne÷i Baùkan× Deniz Atabay, Turizm
Derne÷i Üyesi Kadir Karakaya ve úl
Genel Meclis Üyesi Cahit Kaya‘n×n
kat×l×mlar×yla gerçekleùtirildi.
Banko÷lu fuarla ilgili yapt×÷× de÷erlendirmede ùunlar× söyledi, “Didim
stant× da oldukça yo÷un ilgi gördü.
Fuarlarda eksikliklerimizi görerek,

her geçen y×l daha da az eksikle,
daha iyi tan×t×mlara imza ataca÷×m×za
inan×yoruz. Bir de edindi÷imiz bilgilere göre 2008 y×l×nda Ukrayna’dan
Türkiye’ye 750 bin, 2009 y×l×nda ise
530 bin turist gelmiù. 2010 y×l× hedefi ise 1 milyon olarak aç×klan×yor.
Biz de Didim olarak bu fuarlar×n da
yararl× oldu÷unu düùünüyoruz.”

YURTûÇû FUARLAR
TURùZM PROFESYONELLERùNùN BULUøMA NOKTASI TRAVEL TURKEY ùZMùR 2009
FUARINDA DùDùM TùCARET ODASI DA YERùNù ALDI
10 – 13 Aral×k tarihlerinde düzenlenen “TRAVEL TURKEY úZMúR
2009” fuar× bu y×l da yabanc× ve yerli
konuklar×na kap×lar×n× açt×. Firmalar×n mevcut iùbirliklerini geliùtirmeleri ve yeni iù ba÷lant×lar× kurmalar×na
zemin olmas× aç×s×ndan Türkiye’de
gerçekleùtirilen ve etkin bir platform
olma amac×yla dünyan×n çeùitli
ülkelerinden tur operatörleri, seyahat acentelerini ve turizm bas×n×n×
bir araya getirmiùtir. 17 yabanc×
430 yerli firman×n kat×l×m× ve 13
ülkeden 140 sat×n almac× ziyaretiyle
gerçekleùen fuarda turizm sektörüne yeni lokasyonlar kazand×rmak
ve ülke tan×t×m×na katk×da bulunma
amac×yla ev sahipli÷i yapan úzmir,
TÜRSAB deste÷i ile úZFAø ve Hannover-Messe International ústanbul
iùbirli÷i ile organize edildi.
Bu seneki organizasyonunda Ayd×n úl Kültür ve Turizm
Müdürlü÷ü’yle stanttaki yerini alan
Didim Ticaret Odas× ziyaretçilerin
ilgi oda÷× oldu . Stantlarda sergilenen ilçe turizmini tan×tmak amac×yla
kullan×lan broùür, kitapç×k, tap×nak

heykel figürleri kalem, Apollon
Tap×na÷×’n×n tan×t×m× için haz×rlanan
yap-boz ve yöremize özgü zeytinya÷lar× stantlar×m×zda ziyaretçilere
sunulmak üzere yerini ald×.
DÖVER, “FUARLARA DESTEK VEREREK DEúùL KATILIMCI OLARAK YER
ALACAúIZ”
Didim Ticaret Odas× Yönetim
Kurulu Baùkan× Ufuk Döver 10-13
Aral×k’ta úzmir’de yap×lan “Travel
Turkey úzmir” fuar×ndaki tan×t×m
çal×ùmalar×n× de÷erlendirdi.
10-13 Aral×k tarihlerinde úzmir’de
yap×lan “Travel Turkey úzmir”
fuar×na Ayd×n úl Kültür ve Turizm
Müdürlü÷ü, Ayd×n, Nazilli Ticaret
Odalar× ve Ayd×n Ticaret Borsas× ile
birlikte kat×lan Didim Ticaret Odas×
Didim’in tan×t×m× katk× sa÷larken
fuar× de÷erlendiren Didim Ticaret
Odas× Yönetim Kurulu Baùkan×
Ufuk Döver, fuarda yer alman×n önemli oldu÷unu söylerken,
“Bundan sonra destek veren de÷il,
kat×l×mc× olarak yer alarak Didim’in
daha iyi tan×tma çabas× içerisinde

olaca÷×z,”dedi.
Baùkan Döver fuar×n kendileri
aç×s×ndan iyi bir deneyim oldu÷unu
kaydederken, “Dört gün süren fuarda Ayd×n stant× ad× alt×nda ilçemizi
en iyi ùekilde tan×tmaya çal×ùt×k.
Haz×rlad×÷×m×z materyaller ve tan×t×m için cd ve broùürlerle ilçemizi
tan×tt×k. Stant×m×za olan ilgi bizleri
memnun etti. Bu fuarda eksikliklerimizi de gördük,” dedi.
Baùkan Ufuk Döver bundan sonra
yurt içi ve yurt d×ù×nda yap×lacak
olan fuarlara destek veren de÷il
kat×l×mc× olarak yer alacaklar×n×
ve ciddi bir tan×t×m ata÷×na gireceklerini de alt×n× çizerken, “Bu
fuarda bizlere materyal anlam×nda
destek olan turizm iùletmelerimize
ve Turizm Derne÷i’ne de teùekkür
ediyoruz. Ayr×ca odam×z meclisine, eski Kaymakam’×m×za, Esnaf
Odas× Baùkan×’m×za, Akbük Belediye Baùkan×’na, úl Genel Meclis
Üyeleri’mize, Belediye Meclis
Üyeleri’mize, Turizm Derne÷i
Üyeleri’mize desteklerinden dolay×
teùekkür ediyoruz,”dedi.
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DTO EMùTT’TE YERùNù ALDI
Dünya turizm sektörünü buluùturan
14’üncü Do÷u Akdeniz Uluslararas×
Turizm ve Seyahat (EMITT) Fuar×
Kültür ve Turizm Bakan× Ertu÷rul
Günay ve M×s×r Turizm Bakan×
Zoheir Garranah taraf×ndan aç×ld×.
Küresel ekonomik krizin yaratt×÷×
durgunlu÷u aùmak isteyen turizm
sektörünün temsilcileri, Do÷u Akdeniz Uluslararas× Turizm ve Seyahat
(EMúTT) Fuar× arac×l×÷×yla bir kez
daha ústanbul’da buluùtu.
14’üncü kez tan×t×m için kap×lar×n×
açan EMúTT Fuar×, 60 ülkenin ve
Türkiye’nin dört bir yan×ndan 100’ü
aùk×n il ve ilçe belediyelerin temsilcilerini ayn× çat× alt×nda bir araya getirdi. Fuar×n aç×l×ù×n× Kültür ve Turizm
Bakan× Ertu÷rul Günay, “konuk
ülke” M×s×r’×n Turizm Bakan× Zoheir
Garranah ile birlikte gerçekleùtirdi.
Fuara, Kuùadas× Belediyesi’nin
ana sponsorlu÷unda, Ayd×n úl Özel
údaresi, úl Kültür ve Turizm Müdürlü÷ü, Didim, Kuùadas×, Güzelçaml×,
Akbük Belediyeleri, Didim Ticaret
Odas×, Didim Turizm Altyap× Birli÷i,
Didim Turizm Derne÷i ve Didim
Esnaf Odas× da kat×ld×.
2 nolu salonda yer alan Ayd×n
stant×nda, Ayd×n’×n tarih, deniz,
sanat, kültür, turizm, el sanatlar×
ve tar×m ürünleri ile ilgili özellikler
sergileniyor. Didim-Apollon, Milet,
Priene, Magnesia, Tralleis, Alinda,
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Alabanda, Nysa, Afrodisas antik
kentleri, Kuùadas×, Didim ve Güzelçaml× plajlar×, limanlar, Ayd×n yöresi
el sanatlar× ve tar×m ürünlerinin
tan×t×mlar× yap×l×rken, fuara Ayd×n
Valisi Hüseyin Avni Coù, Ayd×n Eski
Valisi Mustafa Malay, Didim Kaymakam× Ali Kat×rc×, Ayd×n úl Kültür
ve Turizm Müdürü Nuri Aktakka,
Didim Belediye Baùkan× Mümin
Kamac×, Kuùadas× Belediye Baùkan×
M.Esat Altungün, Didim Ticaret
Odas× Baùkan× Ufuk Döver, Didim
Turizm Derne÷i Baùkan× Deniz
Atabay, Didim Turizm Altyap× Birli÷i
Baùkan× Salih Banko÷lu, Didim Es-

naf Odas× Baùkan× Yaùar Pektaùo÷lu,
Didim Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baùkan× Ali úhsan Kubaliç ile
turizmciler kat×ld×.
Fuarda, Ayd×n stant×n× ziyaret
eden Kültür ve Turizm Bakan×
Ertu÷rul Günay, Ayd×n bölgesindeki turizm çal×ùmalar× hakk×nda
yetkililerden bilgi ald×. Ayd×n Valisi
Hüseyin Avni Coù, “Türkiye ve
Do÷u Akdeniz turizminin en büyük
buluùmas×n×n gerçekleùti÷i EMITT
2010 fuar×na kat×l×mla, Ayd×n’× tan×tarak ilimiz turizminin geliùmesine
önemli katk× sa÷lamay× hedefliyoruz,’’ dedi.

DùDùM TùCARET ODASI DùDùMLù ÇùFTÇùLERù KONYA TARIM FUARI’NA TAøIDI
Didim Ticaret Odas×, Didim Ziraat
Odas× ve Didim úlçe Tar×m Müdürlü÷ü ortakl×÷× ile 70 kiùilik çiftçi grubu
Konya Tar×m Fuar×’na kat×ld×.
Didim Ticaret Odas×, Didim Ziraat
Odas× ve Didim úlçe Tar×m Müdürlü÷ü ortaklaùa gerçekleùtirildi÷i 70
kiùilik ziyaretci çiftçi gurubu Konya
Tar×m Fuar×’na kat×ld×. 19 Mart Cuma
akùam× hareket edilirken, fuara Didim
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver,
Didim úlçe Tar×m Müdürü úsmail Efe,
Didim Ziraat Odas× Baùkan× Ahmet
Çetin, Ziraat Odas× Yönetim Kurulu
üyeleri, Didim Ticaret Odas× üyeleri
ve Didimli üreticiler kat×ld×.
Bu y×l 8. düzenlenen Konya Tar×m,
Hayvanc×l×k ve Süt Endüstrisi Fuar×’na
her y×l 40’× aùk×n ülkeden 370.000
profesyonel ziyaretçiye ev sahipli÷i
yapt×÷× ö÷renilirken, fuar×n bu y×l 4
ayr× salonda 25 bin m2 kapal× alanda
haz×rland×÷× yurtiçinden gelecek on
binlerce ziyaretçinin yan× s×ra; baùta
úran, Suriye, Gürcistan, Azerbaycan
olmak üzere, Türk Cumhuriyetler,
Balkanlar, Kafkasya ve Ortado÷u
ülkelerinden getirilecek al×m heyetlerine de ev sahipli÷i yaparak, kat×l×mc×
firmalar×m×z×n gerçekleùtirecekleri
ticari ba÷lant×lara ek olarak sektörün
geliùimine ve ihracat ba÷lant×lar×n×n
artmas×na da olumlu katk×lar sa÷layaca÷× bildirildi.
Konya Tar×m, Hayvanc×l×k ve Süt
Endüstrisi Fuar×’na kat×lan Didim
Heyeti fuarla ilgili olarak bas×n
mensuplar×na ve Didim kamuoyuna
bilgilendirdi.
Didim úlçe Tar×m Müdürlü÷ü,
Didim Ziraat Odas× ve Didim Ticaret Odas× iùbirli÷iyle gidilen Konya
Tar×m Fuar× sonras×nda fuara kat×lan
Didim úlçe Tar×m Müdürü úsmail Efe,
Didim Ziraat Odas× Baùkan× Ahmet
Çetin ve Didim Ticaret Odas× Ufuk
Döver fuarla ilgili de÷erlendirmelerde
bulundu. Didim Ticaret Odas×’nda

gerçekleùen toplant×da ilk konuùan
Didim Ziraat Odas× Baùkan× Ahmet
Çetin, fuara kat×l×mda destek olan
úlçe Tar×m Müdürlü÷ü’ne ve Ticaret
Odas×’na teùekkür ederken, “Bu fuara
ilçemizden 75 kiùinin kat×l×m×yla
gittik. Fuar× gezerek tar×mla ilgili yeni
teknolojileri gördük ve bilgilendirildik. Çiftçilerimizde fuardan memnun
ayr×ld×. Önümüzdeki y×llarda yap×lacak fuarlar×n kat×lmas× konusunda
bizden talepleri oldu,” dedi. Çetin
ayr×ca birliktelik içerisinde yap×lan bu
fuar×n Didim için önemli oldu÷unu da
kaydederken, “Oda Baùkan× oldu÷u
günden bu yana aç×klamalar×mda birlik ve beraberlik ça÷r×s× yapt×m. Ama
bu ça÷r×y× duyanlar az oldu. úlk kez
bu y×l Didim’de birlikte bir fuara bu
ùekilde kat×ld×k. Beraber olunca güç
birli÷i olunca bir ùeyler baùarabilece÷ini göstermiù olduk. Umar×m bu y×l ki
bu birliktelikler sürer, ”temennisinde
bulundu.
Toplant×da konuùan úlçe Tar×m Mü-

dürü úsmail Efe ise çiftçilerin fuardan
memnun kald×÷×n× söylerken, “Bu
fuarda makineli tar×m hangi durumla
geldi÷ini üreticilerimiz gördü. Yeni
teknolojiler görücüye ç×kt×÷×ndan
çiftçilerimizin ilgisi de bir hayli fazla
oldu. Bundan sonraki fuarlara kat×l×m
konusunda bizde yine bu ùekilde
talepleri oldu. Biz de bundan sonra
bu fuarlar× takip edip üreticilerimizi
haberdar edece÷iz,” dedi.
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver ise tar×mda makineleùmenin
hangi boyutlara geldi÷inin bu fuarda
üreticiler taraf×ndan görüldü÷ünü ifade ederken, “ Fuara yurt içi ve yurt d×ù×ndan 450 firman×n kat×ld×÷× ve 155
bin kiùinin ziyaret etti÷ini ö÷rendik.
úlçemizden giden arkadaùlar×m×zda
burada sektör temsilcileri ile bir araya
geldi ve bilgiler ald×lar. úlk kez yap×lan bu tür bir geziden üreticilerimiz
memnun kald×. Bu fuar×n hem sektör
temsilcilerine, hem de bize katk×s×
büyük oldu,” dedi.

Konya
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DùDùM TùCARET ODASI ÖNCÜLÜúÜNDEKù ùNøAAT SEKTÖRÜ
TEMSùLCùLERù 22’NCù BURSA YAPI VE YAøAM FUARI’NA KATILDI

Didim Ticaret Odas× iùbirli÷i ile
Bursa 22. Yap× ve Yaùam Fuar× ve
Kongresi’ne Didim’de 30 kiùilik grup
ile kat×l×m sa÷land×.
Bursa 22. Yap× ve Yaùam Fuar×
ve Kongresi’ne Bursa Tuyap Fuar
Alan×’nda gerçekleùtirildi. Son
y×llarda inùaat ve do÷algaz sektöründe yap×lan yat×r×mlar ile önem
kazanan, sanayinin geliùmesiyle
artan göçün konut ihtiyac×n× oluùturdu÷u endüstri ùehri Bursa’da, 6
ayr× salonda, 15 ülkeden 305 firma
ve firma temsilcili÷inin kat×ld×÷× fuar,
sektörlerin ulusal ve uluslararas×
düzeyde geliùimine pozitif katk×
sa÷lad×. Yap×daki tüm yeniliklerin
bir arada sergilendi÷i, yeni ürün ve
hizmetlerin, makine ve donan×mlar×n tan×t×ld×÷× Bursa Yap× ve Yaùam
Fuar×, bölgenin en büyük ve güçlü
etkinli÷i olma konusunda y×llard×r
liderli÷ini sürdürüyor.
22’nci Bursa Yap× ve Yaùam fuar×na
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Didim Ticaret Odas×’n×n organizesinde Didim’den 30 kiùilik grup ile
kat×l×m sa÷lan×rken, Didimli inùaat
sektörünün temsilcileri fuarda inùaat, makine, harita gibi yap× ile ilgili
sektörler hakk×ndaki son geliùmeleri
yak×ndan takip etme f×rsat× buldu.
Yap× ve Yaùam Fuar×’n×n Didimliler
aç×s×ndan çok önemli oldu÷unu dile
getiren Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver, ayn× zamanda inùaat
sektörü temsilcilerinin de geliùmeleri
takip etmeleri için önemli bir f×rsat
oldu÷unu aktard×. Döver, yap×n×n ve
hayat×n her safhas×nda içinde olan
ve yaùayan bir meslek olan Harita
ve Kadastro Mühendisli÷i’nin de
tan×t×ld×÷×n× belirtti. Döver, Harita
ve Kadastro Mühendisleri Odas×
(HKMO) Bursa øubesi’nin stant×n×
da ziyaret etti.
Bursa gezisinin ikinci günü ise
Bursa’n×n tarihi ve turistik yerleri
gezildi. 1395-1399 y×llar× aras×nda

Y×ld×r×m Bayezid taraf×ndan Bursa’da
yapt×r×lan ve Bursa’daki mimari eserlerin en büyü÷ü olan Ulu Cami’nin
yan× s×ra Emir Sultan Camii, Yeùil
Türbe ve Osmangazi Türbesi ziyaret
edildi. Son olarak Türkiye’nin en
gözde k×ù sporlar× merkezi olan Uluda÷ gezildi. Bir buçuk saatlik Uluda÷
gezisinin ard×ndan ise Didimli heyet,
Bursa’dan ayr×ld×.

TARIM

DùDùM’DE TARIM
Didim’in turizm kenti olmas×n×n yan×nda, burada tar×m faliyetleri yap×labilen tar×m arazileri de mevcuttur.
Bu tar×m arazilerimizin içerisinde
35.000 dekar pamuk, 30.000 dekar
hububat ve 800.000 a÷aç mevcutla
zeytin yetiùtiricili÷i yap×lmaktad×r.
Didim’de Ayd×n’×n ilçelerinden farkl×
olarak, üç köyümüzdeki Su Ürünleri
Kooperatifleri arac×l×÷× ile Dalyan
bal×kç×l×÷× ve Taùburun mevkiinde
kurulacak 23 adet bal×k çiftli÷i, 2
adet Türkiye’nin en büyük yavru bal×k üretim tesisi ve bal×k paketleme
tesisi bulunmaktad×r.
Milet Müzesi taraf×ndan yap×lan
1992-1999 y×llar× aras×araùt×rmalar esnas×nda bölgede zeytinya÷×
iùletmecili÷i ile ilgili nemli bulgulara
rastlanm×ùt×r. Bundan da anlaù×ld×÷×

üzere zeytincilik tar×m× ilk ça÷larda
da bölgemizin ekonomik geçim kayna÷× olarak görülmektedir. Geçmiù
y×llarda bölgemizde zaman zaman
çeùitli ürünler üretilsede (tütün, badem vb.) zeyincilik tar×m× varl×÷×n×
hep korumuùtur.
Didim ilçemizde, Tar×m Reform
Müdürlü÷ü 1989 y×l×nda adaptasyon alan× oluùturarak, bir tak×m çal×ùmalarda bulunulmuù ve
bölgemiz toprak yap×s×na en uygun
bitki olarak zeytin tespit edilmiùtir. Neredeyse tükenme noktas×na
gelen zeytin üreticili÷i özellikle bu
tarihten sonra yeniden canlanm×ù,
ilçemiz belde ve köylerinde ekonomik olarak turizme parallel gelir
kayna÷× olmuùtur. Bütün bu çal×ùmalar×n öncülü÷ünü yapan Didim

Ziraat Odas×, zeyitn ve zeytincilik
üretiminin bilimsel gözlemlerle
yap×lmas×n× ve tar×msal çal×ùmalar×n
verimli, katma de÷er yaratan, çevreye duyarl×, sürdürülebilir üretim
yapma ile çal×ùmalar yürütmaktedir.
Özellikle “Yeùil Kuùak” projesiyle
bölge kaynaklar×n× etkin kullanarak
hem tar×msal üretimi artt×rmak hem
de h×zl× betonlaùan Didim’in do÷a
güzelli÷ini ve çevre görünümünün
yan×nda oksijen deposu ve akçi÷erini oluùturma çal×ùmalar× her yönüyle
baùar×l× bir projedir.
Didim Ticaret Odas×’n×n ç×karm×ù
oldu÷u bu dergide Didim tar×m×na
yer ayr×lmas×, tar×msal faliyetler bilinmesi ad×na sevindirici bir olayd×r.
Sayg×lar×mla.
Bahattin Gökdemir
(Didim Tic. Od. Yön. Kur. Üyesi)
(Didim Ziraat Od. Meclis Ba÷kan)
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TùCARET ODAMIZ KÜLTÜR VE TURùZM BAKANI’NIN KATILIMIYLA
“1. TURùZM YATIRIM ZùRVESù” TOPLANTISINI YAPTI
Didim Ticaret Odas×’n×n davetlisi
olarak ilçemize gelen Kültür ve Turizm Bakan× Ertu÷rul Günay, “Didim
1. Turizm Yat×r×m Zirvesi “toplant×s×na kat×ld×.
Plam Wings Otel’de Didim Ticaret Odas× davetlisi olarak ilçemize
gelen Kültür ve Turizm Bakan× ve
beraberindeki heyet 13:30 ö÷le yeme÷i ard×ndan toplant×ya geçildi.
Toplant×ya Kültür ve Turizm
Bakan× Ertu÷rul Günay, Ayd×n Valisi
Hüseyin Avni Coù, AK Parti Ayd×n
Milletvekili Mehmet Erdem, Didim
Kaymakam× Ali Kat×rc×, Planlama
Geliùtirme Yat×r×m Baùkan× Adnan
Aslan, Türsab Baùkan× Baùaran Ulusoy, TUI Holding Türkiye Temsilcisi Hüseyin Baraner, Sun Ekspres
Pazarlama Müdürü Borga Dinçer,
Turexpi Alman Editörü Christoper
Kubaseck, Anex Yönetim Kurulu
Üyesi Orhan Sancak, Raffinesse Taravel Yetkilisi Hikmet Atilla, D-Marin
Temsilcisi Murat Yaprak, Didim
Belediye Baùkan× Mümin Kamac×,
Kültür ve Turizm Bakanl×÷× yöneticileri, turizm yat×r×mc×lar×, kamu
kurum ve kuruluù temsilcileri ile úl
Genel Meclis Üyeleri, Ticaret Odas×
Meclis Üyeleri, Didim Belediye Meclis Üyeleri, Belde Belediye Baùkanlar×
ve davetliler kat×ld×.
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver yapt×÷× aç×l×ù konuùmas× ùöyleydi; “Ayd×n’×n turistik ilçesi Didim
denizi, kumu, havas×, kültürel zenginlikleri, ören yerleri ile dikkatleri
çeken önemli bir turizm kentidir.
úlçemiz 55 km sahil band× ùeridine,
6 adet Mavi bayrakl× plaj× ve Apollon
Tap×na÷× ile ülke turizmi için hizmet
vermeye çal×ùmaktad×r. úlçemiz inùaat sektöründe de ciddi geliùme göstermiù olup Alman vatandaùlar×n×n
Alanya’ya ilgi göstermesi gibi, úngiliz
vatandaùlar× da ilçemize yo÷un ilgi
göstermiù olup 9.433 sat×ù gerçek32 DûDûM TûCARET ODASI

leùmiùtir. Tapu al×m×ndaki zorluklar
nedeniyle yaz×ùmas× devam edenlerle birlikte toplam sat×ù×n 12.000
civar×nda oldu÷u düùünülmektedir.
Bu rakamlara göre, ülkemiz’de en
çok yerleùik úngiliz vatandaùlar×n×n,
ilçemizi seçmiù olmas× bizler için
memnuniyet ve övünç kayna÷×d×r.
úlçemiz alt yap× hizmetleri içerisinde önemli bir yer tutan kanalizasyon
problemini çözmüù olup bununla
beraber kat× at×k depolama tesisini
de tamamlayarak hizmete sokmuùtur. úlçemiz bu örnek çal×ùmalar×yla
çevre ödüllerine de lay×k görülmüùtür.
Turizm Bakanl×÷× Yat×r×m ve úùletmeler Genel Müdürlü÷ü’nce kesin
tahsisi yap×lan mevcut yat×r×mlardan
bahsetmek gerekirse, 24.04.2009
tarihinde Ulaùt×rma Bakanl×÷×’m×zca
kabulü yap×lm×ù ve iùletmeye aç×lm×ù
olan Didim D- Marina Türkiye’nin
en büyük yat liman×d×r. úlçemiz yat
turizmine büyük katk× sa÷layacak
bu tesis bizleri mutlu etmiù olup,
bu hizmeti ilçemize kazand×ran
Do÷uù Grubu’na teùekkür ederim.
únùaat× Adakale Turizm taraf×ndan
devam eden 560 yatakl× 5 y×ld×zl×
konaklama tesis inùaat× önümüzdeki
y×llarda hizmete girecektir. Ayr×-

ca Atlas Tur taraf×ndan 18 delikli
golf tesisi ve 420 yatakl× tatil köyü
yap×m çal×ùmalar× proje aùamas×nda
devam etmektedir. Gerek ilçemizce,
gerekse bakanl×k teùvikiyle yap×lan
bu yat×r×mlardan da anlaù×laca÷×
üzere Didim kendi ad×na, turizmde
lider olma iddias×n× ve azmini ortaya
koymuùtur.
De÷erli Bakan×m, ilçemizin ve
yat×r×mc×lar×m×z×n en önemli sorunlar×ndan biri, ulaù×m sorunudur.
Bu sorunla ilgili olarak kamuoyu
oluùturma çabalar×m×zla ilgili olarak
baùlatt×÷×m×z imza kampanyas×na,
Belediye Baùkanl×÷×’m×z×n ve sivil
toplum örgütlerinin katk×s× ve deste÷i ile 4 günde 4.000 imzaya ulaùt×k.
Say×n Baùbakan’×m×z×n ziyaretine
kadarda 10.000 imzaya ulaùmay×
hedefledik. Bu vesile ile duyarl×l×k göstererek bizlere destek olan
Belediye Baùkan×’m×z Say×n Mümin
Kamac× ve sivil toplum örgütlerine
teùekkür ederiz. Raporumuzda da
belirtti÷imiz gibi, Didim, Denizköy,
Söke-Milas karayolu kavùa÷× 18
km’dir. Bu yolun Turizm yolu listesine al×nmas×na ve bakanl×÷×m×zca
ödene÷in ayr×lmas×na, Say×n bakan×m×z×n takdirleriyle yola ait ödene÷in
karayollar× Genel Müdürlü÷ü’ne

aktar×larak 2010 y×l× program×na
al×nmas× hususunda ilgi ve desteklerini bekliyoruz. Ayr×ca rapor olarak
bakanl×÷a sundu÷umuz köy yolu
statüsünde olan Didim, Akbük,
Kaz×kl×, Milas Bodrum havaalan× yol
güzergâh×n×n turizm yolu ilan edilerek havaalan× mesafesinin takribi
yol plan×na göre 50 - 60 kilometreye
inmesi ilçe turizmimize çok ciddi
katk× sa÷layacakt×r. Ayr×ca bu yolun
bakanl×÷×m×zca turizm yolu ilan edilmesinin yat×r×mc×lar×m×z×n ve hava
yolu ile gelen misafirlerimizin ilgi ve
isteklerinin artmas×n× sa÷layacakt×r.
Bakanl×÷×m×zca Kültür ve Turizm
Koruma ve Geliùim Bölgesi ilan edilen ilçemiz, 28.12.2006 tarihinde 1 /
25.000 ölçekli revizyon çevre düzeni
plan× onaylanm×ùt×r. úlan edilen di÷er
6 bölge içerisinde, ilçemiz kat× at×k,
kanalizasyon ve mülkiyet sorunlar×n×n olmay×ù× en ùansl× bölge haline
getirmiùtir. Nitelikli tesis eksikli÷i
yaùayan ilçemiz için 50.000 yatak
olarak planlanan turizm alt bölgeleri, ilçemizce ciddi ilgi ve beklenti yaratm×ùt×r. Bu husus bizler aç×s×ndan
oldukça önemlidir. Umar×z sizlerin
teùriflerinizle planlama çal×ùmalar×n×n de bir an önce bitmesi sa÷lanacakt×r. 3102 hektar olan Koruma ve
Geliùim Bölgemizin 1447 hektarl×k
alanda yaùanan ot bedeli probleminin Kültür ve Turizm Bakanl×÷×’m×z
taraf×ndan haz×rlanan yönetmelik
de÷iùikli÷inin Tar×m ve Köy úùleri
Bakanl×÷×’m×zca kabul edilerek bir
an önce çözülmesini temenni ediyoruz.Bakanl×÷×m×zca 6 adet Kültür ve
Turizm Koruma ve Geliùim Bölgesi
olarak planlanan alt bölgelerin
büyüklü÷ü nedeniyle, yat×r×mc×n×n
ilgi ve gücünü aùm×ùt×r. Planlanan alt
bölgelerin de kendi içlerinde daha
küçük bölgelere ayr×lmas× gerekmektedir. Örne÷in 2. alt bölge içerisinde
olan 13001 parselde plan de÷iùikli÷i
yap×larak 32 hektar gibi daha küçük
alanlar yarat×larak yat×r×mc×lar için
daha cazip f×rsatlar sunulmas× di÷er
bölgeler için de uygun olacakt×r. BuDûDûM TûCARET ODASI 33
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nunla beraber, yat×r×mc× seçiminde
ve teùviklerde turizmin 12 aya yay×lmas×na öncülük edecek spor, sa÷l×k,
kongre, termal gibi tesislere öncelik
tan×nmas× ilçemiz ad×na sizlerden
dile÷imdir. Didim’de oldukça fazla
olan küçük tesislerimizin yenilenmesi ve iyileùtirilmesi hususunda teùvik
paketleri haz×rlanarak, bu tesislerin
uygun hale getirilmesi sa÷lanmal×d×r.
Turizm bölgesi içerisinde bulunan
turizme elveriùli olmayan alanlar×n bakanl×÷×m×z izni ile eko tar×m
alanlar×na ayr×lmas× ve bu hususun
haz×rlanan planlara iùlenmesi gerekmektedir.
Bu vesile ile toplant×n×n organizasyonunda bizlere yard×mc× olan Say×n
Valimiz Hüseyin Avni Coù’a Say×n
Milletvekilimiz Mehmet Erdem’e
Say×n Kaymakam×m×z Ali Kat×rc×’ya,
Esnaf ve Sanatkarlar Odas× Baùkan×
Yaùar Pektaùo÷lu’na ve de÷erli turizmci dostumuz Hüseyin Baraner’e,
bizleri burada a÷×rlayan konuk
severlik gösteren Palm Wings Resort
Hotel iùletmesinin de÷erli yönetici
ve çal×ùanlar×na, Peninsula Tours
sahibi Tevfik Ba÷c×’ya içten teùekkürlerimi sunar×m,” dedi.
Ard×ndan konuùan Didim Belediye Baùkan× Mümin Kamac×, Didim’in
turizm kenti oldu÷unu, bu kapsamda çal×ùmalar yapt×klar×n× söylerken,
“Didim model bir kent haline getirmek için çal×ù×yoruz. Bu anlamda
kat× at×k tesisi için 5 projeyi hayata
geçirece÷iz,” dedi.
Didim k×ù ve yaz nüfusunun da
de÷iùmesinden dolay× çal×ùmalar×na
buna göre yapt×klar×n× belirten Baùkan Kamac×, “Çevre anlam×nda yapt×÷×m×z çal×ùmalarla Türkiye 3. olduk.
Kent merkezinde de çal×ùmalar×m×z
sürüyor,” dedi. Baùkan Kamac×,
Didim Dalyan yolunun yap×lmas×,
turizm kenti ilan edilen Didim’de
1046 ve 1047 parseldeki yerlerin bir
an önce problemlerin çözülmesi ve
Didim - Kaz×kl× - Havaalan× yolunun
yap×lmas× konusunda destek beklediklerini belirtti.
34 DûDûM TûCARET ODASI

Didim Kaymakam× Ali Kat×rc×
ise, Didim tarihi hakk×nda bilgiler
verirken, “Didim’de 20.000 yatak
kapasitesine mevcut tesislerimiz bulunuyor. Bunun d×ù×nda 8.000 yak×n
ev alan yabanc× uyruklu vatandaù
da Didim’de yaù×yor. K×ù×n nüfusu
40.000 iken yaz×n 250.000-300.000
yak×n nüfus bar×n×yor. Uzun vadede Didim, Söke ve Kuùadas×
için su ihtiyac× bulunuyor. Ayr×ca
Didim - Dalyan yolunun yap×lmas×
da Didim turizmi aç×s×ndan önem
taù×yor. Bu yolun duble yol yap×lmas× ve Akbük’ten geçen ve Ticaret
Odas×’n×n baùlatt×÷× kampanya ile
duyurulan havaalan× yolu da ilçemiz
aç×s×ndan çok önemli,” dedi.
Kaymakam Kat×rc×, Didim’e yap×lan yat×r×mlar konusuna da de÷inirken, “Akyenköy Rüzgar Enerji
Santrali, Milet Müzesi ve D-Marin
Didim geliùmesi aç×s×ndan önemli,
Say×n Baùbakan×’m×z×n yapaca÷× ziyarette de bu yerlerin resmi aç×l×ù×n×
yapaca÷×z,” dedi.
Ard×ndan konuùan TURSAB
Baùkan× Baùaran Ulusoy ise, konuùmas×nda do÷aya, yeùilli÷e, topra÷a
sahip ç×k×lmas× gerekti÷inin alt×n×
çizerken, “Biz bu de÷erlere sahip
ç×kmad×÷×m×zda do÷a bizden öcünü
al×yor. Bu anlamda binalar×n yan×nda
bu tür de÷erler de sahip ç×k×lmas×
gerekiyor,” dedi.
Ayd×n Valisi Hüseyin Avni Coù
ise; ülkemizde en önemli olgunun
yat×r×m ve istihdam oldu÷unu alt×n×
çizerken, “Bunlar× yapmak isteyen
herkese kap×m×z aç×k. Didim’de
mera vasf×yla ilgi sorunlar var. Bunu
Say×n Tar×m Bakan×’m×zla görüùtük. Çal×ùmalar baùlad×. Ayr×ca su
s×k×nt×s×n×n da çözümlenmesi için
DSú ve Çevre Bakanl×÷×’yla Söke
Ba÷aras×’nda bulunan Sar×çay üzerinde bir baraj kurulmas× için projelendirildi. Ayr×ca yine mera alan×
üzerine kaçak binalar×n yap×lmamas× konusunda da titiz çal×ùmalar
yürütece÷iz. Bu konuda ki ihbar ve
ùikayetleri de÷erlendirece÷iz,” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan× Ertu÷rul Günay, böyle bir toplant×da yer
almaktan dolay× mutlu oldu÷unu
söylerken, “Biz turizmde ise iyi
noktalara gelmeyi hedefliyoruz.
Dünya’da bir milyar insan turizmin
içinde yer al×yor. Biz önceden ilk
10’un içinde yer al×yorduk. øimdi
ise ilk 7’ye girdik. Hedefimiz ilk 5’in
içine girmek ve bu kararl×l×kla çal×ùmalar×m×z sürdürüyoruz,” dedi.
Ekonomik kriz turizmde kendini
hissettirdi÷ini de söyleyen Bakan
Günay, “úspanya ve Yunanistan
2009 y×l×n×n ilk 6 ay×ndaki turizmdeki kayb× %8’lerde; bizim ise geçen
y×l×n alt× ay×na göre kayb×m×z eksi
1 civar×nda. ústanbul ise geçen y×la
göre gelen turist say×s×nda art×ù
yaùan×yor. Gerileme olan yerler yok
mu, var ama biz bu y×lda seviyemizi
koruyoruz,” dedi.
Bakan Günay konuùmas×nda
ekonomik kriz kapsam×nda al×nana
tedbirler de de÷inirken, Didim ile
ilgili yap×lan çal×ùmalara da de÷indi. Bakan Günay, Didim’in denizi,
tarihi, havas× ve do÷as×yla güzel bir
kent oldu÷unu söylerken, “Didim
ile ilgili yapaca÷×m×z çal×ùmalar 6
projede devam edecek. Bu konudaki çal×ùmalar×m×z sürüyor. Didim’i
kullan×labilir ve talep edilebilir hale
getirece÷iz. Tar×msal yani mera
alan×n× almak konusunda talepler
dile getirildi. Bu konuyla ilgili Tar×m
Bakanl×÷×’yla görüùtük ama bu yer
on y×l bir süreçte olmuù ve bu paray×
tahsisi etmemiz mümkün de÷il, bu
konuda bizimde yerel yönetiminde
bankal×kla çal×ùmalar×m×z sürecek. O
yerin turizm aç×lmas× önemli yat×r×mc× bu anlamda buraya gelecek ve iù
ve istihdam yarat×lacak. Bu anlamda
turizmin geldi÷i yerde etkileri fazla,
turizm bu anlamda kentleùmeye de
katk× sa÷l×yor,” dedi ve, “úù d×ù×nda
medeni anlamda da bulundu÷u
çevreye katk× sa÷l×yor. Di÷er bakanl×klardan da bu konuda yard×m
bekliyoruz. Bu planlama çal×ùmas×
bugünden sonra daha da artaca÷×n×

umuyorum,” ùeklinde konuùtu.
Bakan Günay, “Didim altyap×s× ve
planlamas×yla turizme haz×r kent,
Vali Bey’in de söyledi÷i gibi, sürdürlebilir bir turizm istiyorsak kültüre,
do÷aya sahip ç×kmal×y×z. Topra÷a
a÷ac× korumal×y×z. Turizmi buna
göre yapmal×y×z. Eski tarihi binalar×n
yan×na ùehirleùmeden nasibi olmayan yap×lar yapmamal×y×z. Üzülerek
söylüyorum ki, son 50 y×lda, inan×lmaz bir medeniyetten gelen toplum
olmam×za ra÷men dünyan×n en
kötü ùehirlerini kurduk. Avrupa’da
bir estetik, bir genel görünüm var.
Avrupa’da ùehrin resmine bak×nca
tan×yoruz. Son 20 - 30 y×ld×r ùehirlerde estetik yok, planlaùma yok hangi
hizmeti yaparsak yapal×m, biz çarp×k
yap×laùma yaparsak, geliùmemizin
önüne duvar çekilece÷ini düùünüyoDûDûM TûCARET ODASI 35
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gelmiùim. Yoksa Didim’i 11 y×l önceki Didim olarak de÷erlendirecektim.
Oysa ùimdi düùüncelerim tamamen
de÷iùti. Yaln×z biraz daha gayret
etmeliyiz. Do÷a tahrip edilmeden
Didim’e böyle bir tesis kazand×rd×÷×
için de Palm Wings Beach Resort
otele de teùekkür ediyorum,” dedi.

EMLAKÇILAR DERNEúù DE
BAKANA RAPOR SUNDU

rum. Avrupa’da Macaristan’a gittim.
Her evde bir estetik balkonlarda
çiçekler var. Ben Ayd×n’dan buraya
gelirken Söke ve Didim’i gördüm.
Bak×n bir etraf×n×za bir tane estetik
yer var m×? Buralarda bir tane çiçekli
ev var m×? Bu memleket, bu estetik
bizim. Her ùeyi devletten beklemeyin. Siz ùu an Bodrum yolunu
istiyorsunuz. Biz bu esteti÷i do÷ay×
hissetmeden bu yolu açsak dahi
bu yolu burada estetik yoksa, biraz
daha fazla beton dökersek bu yolun
anlam× yok. Bugün çiçek ekemiyorsak, do÷aya sahip ç×km×yorsak
ne anlam gelecek. Sadece çiçekler
içindeki ùehrin bile al×c×s× vard×r.
Bunu yapal×m. Bunu sadece Didim
için söylemiyorum. Estetik kayg×s×,
rant kayg×s× var. Rant kayg×s× olan
yerde estetik de sanat da kültür de
do÷a da olmaz. úçimdeki bu s×k×nt×y×
dile getiriyorum,” dedi.
TÜRKùYE TEMSùLCùSù HÜSEYùN
BARANER’ùN DEúERLENDùRMESù
Didim Palm Wings Beach Resort
Hotel’de yap×lan “1.Didim Turizm
Yat×r×m Zirvesi”nde uçak ùirketlerinin destinasyonlara katk×s×ndan
tutun 50 yaù ve üstü grubu turist
profilinin talep ve istekleri, yaùam
tarzlar×na kadar herùey konuùuldu.
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seyin Baraner de, “Avrupa piyasalar×nda son durum, müùteri profilindeki de÷iùime ve yerel müùteri talepleri
konusunda önemli noktalar×n alt×n×
çizdi. Baraner, “Tur operatörlü÷ü
art×k esnekleùti. Eskisi gibi dedi÷im
dedik bir anlay×ù yok. Çeùitlilik
artt×. Müùteri profilini göz önünde
bulundurmak birinci s×ray× alm×ù
durumda. Yürüyüù müùterisi, bisiklet müùterisi, aile müùterisi, kültür
müùterisi... vs. Her müùteri turizm
aç×s×ndan önemli art×k. Milyarder
müùteriden tutun, normal müùteriye
kadar herkes önemli. Müùterinin ne
dedi÷ini, ne istedi÷ini iyi anlamam×z
gerekiyor! Özel ilgi, alaka gösterilmeli. Düùünebiliyor musunuz?
Türkiye’de 18.000 destinasyon var!
Turizm pazar× art×k çantada keklik
de÷il. Kargaùa büyük. Kazanmak
kolay de÷il. Turizm bütünlük isteyen
bir u÷raù. Onun için her bir bireye
görev düùmekte. Her ùeyin devletten
beklenmemesi gerekti÷i iùte burada
büyük bir anlam kazan×yor. Devletlerin de yapaca÷× iùler oldu÷u gibi
bireye de, toplu×ma da, idarelere
de görevler düùmekte. Bir zincirin
halkas× misali. Birinde kopukluk
olursa di÷erlerinin yapaca÷× bir ùey
yok. Sözün özü, hepimiz üzerimize
düùeni yapaca÷×z. Bu arada ùunu da
söylemek istiyorum ki; iyi ki Didim’e

Didim emlak sektörü 2002 ve
2003 tarihinden itibaren çok h×zl×
bir geliùme sürecine girerek, yerli
ve yabanc× yat×r×mc×lar×n ilgisini
çekip, bölgemizin ekonomik olarak
kalk×nmas×na ve büyümesine katk×
sa÷lam×ùt×r. Bu yo÷un ilgi ve büyüme
2008 baù×na kadar devam etti.
Anayasa Mahkemesi’nin yabanc×lara mülk sat×ù×n× düzenleyen yasay×
iptal etmesiyle baùlayan emlak ve
inùaat krizi, Amerika’da baùlayarak
tüm dünya ülkelerinide kapsayan
küresel ekonomik krizle birlikte
durma noktas×na getirmiùtir. Müteahhit ve emlak ofisleri bu krizden
en çok etkilenen sektör olmuùtur.
Müteahhit inùaat ve vergi borçlar×n×
ödeyebilmek için banka ve finans
kuruluùlar×ndan ald×÷× kredileri
ödeyemedi÷inden ev ve iùyerlerine
haciz iùlemleri yap×lmakta ve icra ile
sat×lmaktad×r. Bu durum karù×s×nda
müteahhit yabanc×lara satt×÷× evin
askeri izin yaz×s× geç gelince (yaklaù×k 6-9 ay), tapuyu üçüncü ùah×slara
vererek borçlar×n× ödemeye çal×ù×yorlar, ya da vergi borcundan dolay×
evleri ipotek alt×na al×narak sat×ù×
durduruluyor. Evi sat×n alan yabanc×
uyruklu ùah×slarda paralar×n× ödeyerek evde oturuyorlar, fakat tapular×n× alam×yorlar. Sözleùmeyi avukatla
imzalayan taraflar daha sonra müteahhit yan×nda yer alarak evi sat×n
alan yabanc× uyruklu ùah×sla yeni
bir pazarl×k yap×p, ev üzerindeki
müteahhitin vergi ve banka borçlar×n× ödedikten sonra tapuyu alabilece÷ini söyleyerek ev alan ùahs× ma÷dur

etmektedirler. Bazen bu teklifi kabul
edip tapular×n× al×yorlar, bazen de
mahkemelere müracaat ederek tapular×n× almaya çal×ù×yorlar. Tapusunu
alamayan ve ma÷dur olan yabanc×
uyruklu say×s× 1.500 civar×ndad×r. Bu
konu deniz kenar×nda bulunan tüm
turizm bölgelerini kapsamaktad×r
ve acilen çözüm bulunmas× gereken
önemli bir sorun olmuùtur.
ùMAR PLANLARI KONUSU
Didim emlak sektörü, imar planlar× konusundada ciddi bir ekonomik
kay×p yaùamaktad×r. Didim 2005
y×l×nda Bakanlar Kurulu Karar× ile
Turizm Geliùim Bölgesi ilan edilmiù
ve planlar yeniden ele al×narak, bir
çok imarl× ve imars×z alanlar Turizm
Bakanl×÷×’n×n imar plan× yapma yetki
alan×na al×nm×ùt×r, daha önce Belediye meclisi taraf×ndan onaylanan
imar planlar×nda, yetki çerçevesinde
dondurularak küçük büyük tüm
yat×r×mc×lara zarar ettirmiùtir. Halen
belirsizlik devam etmektedir. Emlakç× ve yat×r×mc× muhatap bulamamaktad×r. úmar planlar×n×n ne zaman ve
nas×l olaca÷× hakk×nda belediye de
bilgi sahibi olmad×÷×ndan gayrimen-

kul sahipleri de bunal×ma giriyorlar,
arsalar×n× ve arazilerini çok ucuz
fiyata satarak zarar etmektedirler. úmar planlar×yla ilgili Turizm
Bakanl×÷× somut bir çal×ùma ortaya
koyamam×ùt×r, arsa ve arazi sahibi
yat×r×mc×lar×n bu zararlar×n× nas×l
telafi edilece÷i herkes taraf×ndan
merak edilmektedir.
Turizm Bakanl×÷×’n×n Didim ve
çevresi için Turizm Geliùim Bölgesi
kapsam×nda yap×lan çal×ùmalar×n bir
an evvel bitirilerek tahsislerin yap×lmas×, Didim’e gelecek yat×r×mc×lara
bilgilendirilmesi konusunda mülki
amirlik ve yerel yönetimler bilgilendirilerek bas×n yolu ile bölge halk×
ve yat×r×mc×lara duyurulmas× son
derece önem arz etmektedir.

aray×ùlar×na girmiùtir. Bu tür etkinliklerde maddi külfet getirmektedir
Bakanl×k olarak turizm fuarlar×nda
oldu÷u gibi emlak fuarlar×nada
sektörde faaliyet gösteren temsicilerimizin de bu fuarlara kat×l×m×n× ve
stantlar×n tahsisi konusunda yard×mlar×n×z× talep ediyoruz.
Didim’de yeteri kadar konut
fazlal×÷× varken TOKú kuruluùunun
bölgemizde konut yapmak istemesi
müteahhit ve inùaat ùirketlerini son
derece rahats×z etmiùtir. TOKú inùaat
yapacaksa Didim d×ù×nda yeni yerleùim alanlar×n×n oluùturulmas× ve alt
gelir gruba yönelik sosyal konutlar×n× yaps×n, bunun örnek çal×ùmas× Didim Akyeniköy Belediyesi ile TOKú
iùbirli÷i çal×ùmas× mevcut.

KONUT FAZLALIúI
Didim’de, krizinde etkisiyle müteahhitlerin elinde ciddi bir konut
stoku oluùmuùtur.
Bu konut stoklar× fiyatlar×n düùmesine ve krizin derinleùmesine sebep
olmuùtur. Esnaf×m×z krizden ç×k×ù
ve sat×ùlar×n× art×rmak için çeùitli
promosyonlar düzenleyerek yurt içi
ve yurt d×ù× fuarlara kat×larak çözüm

EMLAK YASASI
Emlakç×l×k yasas×n×n bir an evvel
meclisten geçirilmesi ve Bakanlar
Kurulu’nda ele al×nmas× hususunda yard×mlar×n×z× talep ediyoruz.
Yasam×z ç×karsa bir çok usulsüzlük
ve sahtekarl×klar ortadan kalkacak,
mesle÷imize sayg×nl×k gelecek ve
statü kazanacakt×r. Çal×ùmalar×n
ilçemize hay×rl× olmas× dile÷iyle.
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DûDûM - AKBÜK, DALYAN YOLU ûHALESû YAPILDI
DûDûM BûRLûK OLMANIN VE HAKLI ISRARININ KARùILI÷INI ALDI
Didim’in yllardr süregelen yol
problemi Didim Ticaret Odas’nn
ba÷lattû komuoyu olu÷turma
kampanyas ile sonuca baûland.
Yetkili mercilerin bir araya gelmesi
ve vatanda÷n destekleri ile neler
ba÷arabileceûimizi göstermesi
açsndan önemli olan bu projenin;
yetkili makamlara iletilen rapor
özetini, a÷ama a÷ama verilen
destekleri, ba÷kanmz Ufuk
Döver’in te÷ekkür açklamas sizinle
payla÷yoruz. Bir yllk hareketli
sürecin ardndan istenilen sonuca
ula÷lmas bu projeye emek veren
herkes gibi bizleri de mutlu etmi÷tir.
DùDùM-KAZIKLI-HAVAALANI YOLUNUN
TURùZM YOLU ùLAN EDùLMESùNùN
ùLÇE TURùZMù VE TÜRK EKONOMùSùNE
KATKILARI RAPORUNUN ÖZETù
úlçemize en yak×n havaalan× olan
Bodrum-Milas Havaalan× 90 km mesafededir. 2008 y×l× verilerine göre,
havaalan× iç hatlar terminalinden
giriù yapan yolcu say×s× 422.955 kiùi,
d×ù hatlar terminalinden giriù yapan
yolcu say×s× ise 951.918 kiùidir.
Yolcu profili a÷×rl×kl× olarak çevredeki tatil yörelerine gelen yerli ve
yabanc× turistlerdir. únen yolcular×n
% 30’unun Didim’e geldi÷i ve dönüùlerinin de yine havayolu kanal×yla
yap×ld×÷× hesapland×÷×nda, sadece bir
y×lda, yaklaù×k 1 milyon kiùi DidimBodrum Havaalan× aras×nda seyahat
ediyor demektir. Takdir edilir ki, bu
rakam, ilçemizden yaklaù×k 12.000
adet mülk edinen ve ço÷u úngiliz
vatandaù× turistle ile, bu güzergah×
kullanan yöre halk× da dahil edildi÷inde çok daha yüksek rakamlara
ulaù×r.
øu an için alternatifsiz olarak kullan×lan bu güzergâh×n×n haricinde,
Didim-Akbük-Kaz×kl×-Gürçamlar-K×z×la÷aç-Avùar Köyü güzergâh×ndan
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geçen ve uzunlu÷u yaklaù×k 65 km
olan ikinci bir yol daha mevcuttur.
Ancak bu yol, ‘Köy Yolu’ statüsündedir ve kullan×m için elveriùli de÷ildir.
Akbük’ün bitiminden baùlayan bu
köy yolu, Söke-Bodrum Karayolu’na
kavuùtu÷u bölgeye kadar 40 km
olup, bunun 5 km’si Ayd×n úl S×n×rlar× içerisinde, 35 km’si ise Mu÷la
úl S×n×rlar× içerisindedir. Bu yolun
Kültür ve Turizm Bakanl×÷× taraf×ndan ‘Turizm Yolu’ statüsüne al×nmas×
Didim ve yöre turizminin geliùmesine ve Türk ekonomisine say×s×z
faydalar sa÷layacakt×r.
Güzergâhta oluùacak yaklaù×k
25 km’lik azalma, bir saati aùan
havaalan×na ulaùma süresini 30
dakika civar×na indirecektir. Bodrum
Havaalan×’na yaklaù×k yar×m saat içinde ulaùabilme ‘kolayl×÷×’, Didim’in
önemli turizm seyahat acentelerinin
gezi programlar×na dahil edilmesi
için önemli bir avantaj sa÷layacakt×r.
Türkiye’nin en büyük marinas×n×n bulundu÷u ilçemiz, yap×lmas×
düùünülen Didim-Kaz×kl×-Bodrum
Havaalan× Yolu sayesinde havaalan×na iyice yak×nlaùacakt×r. Bu
durum yat sahipleri için de önemli
bir tercih nedeni olacakt×r. úùin bir
boyutu da ekonomik kazan×mlar
olacakt×r. 1 milyon kiùiyi Bodrum
Havaalan×’ndan yöreye taù×yan karayolunun güzergah×n×n de÷iùmesi ve
mesafesinin k×salmas×, ülkemizdeki
akaryak×t tüketiminden de milyonlarca dolar tasarruf sa÷layacakt×r.
Bunun yan× s×ra, yap×lacak yeni
Turizm Yolu’nun güzergâh× üzerinde
bulunan köylerde yaùayan halk×n
ürettikleri ürünleri pazarlama noktalar×na nakletmeleri de kolaylaùacakt×r. Bugün krizle karù× karù×ya kalan
beldemizdeki inùaat sektörünün
elinde sat×ùa haz×r vaziyette bekleyen
10.000 adet yeni konutun, ulaù×m×n

daha kaliteli ve daha çabuk gerçekleùece÷i ilçemizde sat×ù× da h×zlanacakt×r. Yörede ùekillenecek bu ve benzeri
ekonomik kazan×mlar hem istihdam,
hem de ekonomik katma de÷er oluùturacakt×r.
Ayr×ca dünyaca bilinen ve her y×l
yaklaù×k 150.000 ziyaretçi çeken
Apollon Tap×na÷×’n×n ve yöremizdeki
di÷er antik eserlerin daha iyi tan×nmas× ve daha çok ziyaretçi taraf×ndan
gezilmesi de kolaylaùacakt×r.
Büyük turizm seyahat ùirketlerinin
tur programlar×nda ilçe olarak daha
çok yer almam×z da bu yolun hizmete girmesi ile mümkün olacakt×r.
2005 y×l×nda Turizm Kenti ilan
edilen ilçemizde, yat×r×ma uygun alan
statüsünde tam 3.000 hektarl×k bir
‘Turizm Yat×r×m Alan×’ mevcuttur. Tu-

rizm Yolu’nun yap×lmas×, ilçemizde
yat×r×m yapmay× düùünen iùadamlar×
için de ayr×ca bir çekim yaratacakt×r.
Yukar×da k×saca anlat×lan konu
baùl×klar× do÷rultusunda AkbükKaz×kl× Yolu’nun ‘Turizm Yolu’ ilan
edilerek, kaliteli bir yol halinde ve en
az 3 ùeritli yap×lmas× ilçe ekonomisine ciddi katk× sa÷layacakt×r. Bakanl×÷×m×z giriùim ve çabalar×yla Turizm
Kenti ilan edilen Didim’in, ilk etapta
Bodrum-Kaz×kl× aras×ndaki k×sm×n×n
‘Turizm Yolu’ ilan edilerek, havaalan× yolunun daha ça÷daù normlara
kavuùmas× ve h×zla ilerleyen inùaatla
turizm sektörlerine ciddi bir ivme
kazand×rmas× sa÷lanacakt×r.
Kald× ki, mevcut ana ulaù×m yolunun (Dalyan-Akyeniköy-Didim),
antik ‘Kutsal Yol’ üzerinden geçmesi

sebebiyle, yolda iyileùtirme ya da
geniùletme çal×ùmalar× yap×lamamaktad×r. Her türlü yol çal×ùmas×,
yörenin Sit Alan× olmas× nedeniyle
hakl× olarak engellenmektedir. Bu
nedenle mevcut yolla (ve dolay×s×yla ‘Sit Alan×’ ile) u÷raùmak yerine,
alternatif yol güzergâhlar× üzerinde
çal×ùmak gerekir. Bu aç×lardan durumu de÷erlendirdi÷imizde, DidimBodrum yolunun, Akbük, Deniz Köy
üzerinden geçen k×sm×n×n karayollar×
a÷×na al×narak, duble yol yap×lmas×nda herhangi bir hukuki sak×nca da
bulunmamaktad×r. Kaz×kl× yolunun
‘Turizm Yolu’ ilan edilmesinden
sonra; Dalyan-Akbük-Deniz Köy
yolunun da yap×lmas× kolaylaùarak,
Didim’in y×llard×r bekleyen ulaù×m
problemi kökten çözülecektir.
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DùDùM’DE ùMZA KAMPANYASI
BAøLATILIYOR
Ticaret Odas×’n×n baùlatt×÷× imza
kampanyas× hakk×nda bilgiler veren
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver, 13 A÷ustos 2009’da Kültür
ve Turizm Bakan× Ertu÷rul Günay’×n
Didim’e gelece÷ini hat×rlatarak, “Bu
toplant× öncesi Didim için hayati
konular×n baù×ndan gelen DidimKaz×kl× havaalan× yolunun yap×lmas×
ve bir an önce faaliyete aç×lmas× için
oda olarak bir kampanya baùlatt×k.
Kampanya çerçevesinde ùehrimizin
de÷iùik noktalar×na afiùler asarak
halk×m×za bu konuda destek olmaya
ça÷×raca÷×z. El broùürleri da÷×tarak
ve baùta Kaymakam’×m×z olmak
üzere kamu kurum ve kuruluùlar×,
belediyemizi, Sivil Toplum Örgütleri ve dernekleri de bu kampanya
çerçevesinde ziyaret ederek imza
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kampanyam×za davet edece÷iz. Bakan×n ziyaretine kadar 10.000 imza
toplamay× hedefliyoruz,” dedi.
Didim’in sadece turizm kenti ilan
edilmesinin yeterli olmad×÷×n× savunan Döver, “Biz Ankara’da yapt×÷×m×z
ziyaretlerde bu konuyu dile getirdik.
Bu konu Didim aç×s×ndan önemli ve
ilçemiz turizmine çok büyük katk×
sa÷layacak. Haz×rlad×÷×m×z raporda
bu konular× da anlatt×k. Bu raporu
Didim’deki kamu kurum ve kuruluùlar×na, Sivil Toplum Örgütleri’ne
ve derneklere da÷×taca÷×z. Stantlar
açarak imza toplayaca÷×z. Haz×rlanan
bu raporu da Bakan×m×z geldi÷inde
kendisine iletece÷iz,” diye konuùtu.
Aç×klaman×n ard×ndan Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver, ilk
imzay× atarak “Didim-Kaz×kl× Havaalan× Yolu için bir imza da sen at” adl×
imza kampanyas× baùlatt×. Kampanya
kapsam×nda ilçenin de÷iùik nokta-

lar×nda imza stantlar×n×n kurulaca÷×
belirtildi.
BASIN BÜLTENù
Bakanlar kurulu karar× ile Turizm
Kenti ilan edilen ilçemiz, tertemiz
denizi, mavi bayrakl× kumsallar×,
tarihi zenginlikleri ile bugün oldu÷u yerden ve elde etti÷i turizm
gelirlerinden çok daha fazlas×n×
hak etmektedir. úlçemizin k×ymet
biçilmez de÷erlerinin yan×nda
eksiklikleri de vard×r. úùte bu eksikliklerin giderilmesi için kollar×n×
s×vayan Ticaret Odam×z, en önemli
eksiklik gördü÷ü ulaù×m sorununa
el atarak Didim - Kaz×kl× - Havaalan×
Yolu’ nun Turizm Yolu ilan edilerek
yap×lmas× için bir rapor haz×rlayarak,
ilgili mercilere, ilçemizin sivil toplum
örgütleri ve tüm kurum ve kuruluùlar×na ulaùt×rm×ùt×r. Bunun yan×nda
halk×m×z×n da deste÷ini almak ve on-
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lara tercüman olmak amac× ile imza
kampanyas× baùlatm×ùt×r. Görevlendirdi÷imiz personellerle ilçemizin
de÷iùik noktalar×nda kurulan imza
stantlar×nda halk×m×z×n çok büyük
ilgisini gördük.
Bu güzergâh Turizm Yolu kapsam×na al×n×p yap×ld×÷×nda ilçemiz,
bölgedeki di÷er turizm merkezleri
aras×nda havaalan×na en yak×n turistik ilçe olma özelli÷ini kazanarak
çok büyük bir avantaj elde edecektir.
Buna ba÷l× olarak Türkiye’nin en
büyük marinas× olan Didim D-Marin
de havaalan×na en yak×n marina olma
özelli÷i ile daha fazla tercih edilir duruma gelecektir. Bu durum ilçemize
daha zengin, yerli ve yabanc× turist
gelmesini sa÷layacakt×r. Güzergâhtaki k×salma sa÷layaca÷× yak×t ve
zaman tasarrufu ile ülke ekonomisi
içinde önemlidir.
Bugüne kadar paket gezi programlar×na Didim’i dahil etmeyen büyük
tur ùirketlerinin ve turizm yat×r×m
ùirketlerinin yöneticilerini de ilk kez
Ticaret Odam×z Didim’de bir araya
getirmiù, onlar×n Didim’le bar×ùmalar× sa÷lanm×ùt×r. Bundan sonraki
süreçte gezi programlar×na ve yat×r×m
planlar×na Didim’i dahil etmelerini
sa÷lamak ilçemize yapaca÷×m×z en
büyük hizmetlerden biri olacakt×r.
BAøKAN SANDALCI’DAN TURùZM
YOLUNA DESTEK
Didim-Bodrum turizm yolunda
çal×ùmalar×n bir an önce baùlamas× gerekti÷ini ifade eden Akbük
Belediye Baùkan× Mehmet Erçin
Sandalc×, “Turizm yolunun yap×lmas×
ile beldemizin de çehresi de÷iùecek.
Yat×r×m yapmak isteyenlerin ilgisini
çekecek. Yabanc× ve yerli turist say×s×
artacak. Kabu÷unu k×rmakta olan
Akbük, yat×r×mlarla bunu daha k×sa
zamanda aùacakt×r. Beldemize gelen
turist say×s×nda ve kalitesinde gözle
görülür art×ù olaca÷×na inan×yorum.
Beldemizin konumu yat×r×m yapmak
isteyenler için oldukça elveriùli. Denizi, orman× ve do÷as×yla, dikkat çeken
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beldemiz, Yat×r×mc×lar×n da odak
merkezi olacakt×r,” dedi.
Yolun Didim ve Akbük için çok
önemli oldu÷unu savunan Baùkan
Sandalc×, “Didim ve Akbük’ün turizm
de hak etti÷i yere ulaùmas×nda bu
yolun etken olaca÷× kesin. Akl×n yolu
birdir, Turizm yolunun yap×m×na
devlet büyüklerimizin olumlu bakaca÷×na ve desteklerini vereceklerine
inan×yorum. Didim Ticaret Odas×’n×n
baùlatm×ù oldu÷u Turizm Yolu projesini destekliyorum. Bu yolun bir an
önce aç×lmas×nda, üzerimize düùen
her ne ise onu yapmaya haz×r×z,” diye
konuùtu.
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver, baùlatt×klar× “Didim Kaz×kl×
Havaalan× Yolu úçin Bir úmza da Sen
At” kampanyas×na destek aramak
için Didim Belediye Baùkan Yard×mc×s× Ahmet Karao÷lu’nu makam×nda
ziyaret etti.
Ziyarette konuùan Belediye Baùkan
Yard×mc×s× Karao÷lu, yolun yap×m×
konusunda belediye olarak her türlü
deste÷i vermeye haz×r olduklar×n×
belirterek, “Bu yol geçmiùte hep
siyasete malzeme yap×ld×. Turizm
kenti ilan edilen ilçemizde turizm
yolunun yap×lmas× tabii ki önemli…
Olmazsa olmaz zaten. Ancak Didim
Belediyesi’ni aùar bu konu. Mümkün
de÷il. Y×llard×r bu yol polemik konusu oldu... Sivil toplum örgütü olan
Didim Ticaret Odas×’n×n bu projesini
yararl× buluyoruz. Bu yol Didim için
büyük bir eksiklikti. Yapt×klar× bu
çal×ùmadan dolay× Didim Ticaret
Odas× yönetimine teùekkür ediyorum,” dedi.
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver de, Didim’e devlet elinin
de÷mesi gerekti÷ini savunarak,
“Didim’de sadece belediyemizin
çal×ùmas×yla Akbük’e kadar olan
bölümü bile yapmak zor. Biz de Oda
olarak Didim’e katk× sa÷lamak için
ve Didim’de var olan eksikli÷i gidermek için kamuoyunu da arkam×za
alarak kampanyan×n önemini ortaya
koymaya çal×ùt×k. Tüm kurum ve ku-

ruluùlar bu projemize destek veriyor.
Belediyemiz de bu anlamda desteklerini sundular. Belediye Baùkan×’m×zla
görüùemedik ama kendisiyle de
görüùüp imzas×n× almak ve kampanyam×za destek olmas×n× isteyece÷iz.
Baùkan Yard×mc×m×za da teùekkür
ediyorum,” diye konuùtu.
Konuùmalar×n ard×ndan Baùkan
Yard×mc×s× Ahmet Karao÷lu, att×÷×
imza ile “Didim Kaz×kl× Havaalan×
Yolu úçin Bir úmza da Sen At” kampanyas×na kat×lm×ù oldu.
13.08.2009
TURùZM BAKANI ERTUúRUL GÜNAY
DùDùM’E TURùZM YOLUNUN 25 KM’Sù
ùÇùN SÖZ VERDù
Kültür ve Turizm Bakan× Ertu÷rul
Günay, sadece Didim - Akbük
aras×ndaki 25 km.’lik yolun sözünü
verebilece÷ini söylerken; “Siz önce
yoldan daha önemli olan ve sizlere
bahsetti÷im di÷er unsurlar× yerine
getirin ki, bizler de bunu gördü÷ümüzde, “evet bu ilçe halk× turizmi
benimsemiù, ellerinden gelen her
ùeyi yapm×ùlar. O zaman bizden
istediklerini verelim,” diyebilelim.
Turiste hitap eden bir ùey yok. Evet,
altyap×n×z mükemmel... Türkiye s×ralamas×nda 13. olmuùsunuz ne güzel.
En temiz belediye olarak çevre ödülüne lay×k görülmüùsünüz, takdire
ùayan, ancak turizm sadece bundan
ibaret de÷il ki. Denizlerinizin Mavi
Bayrakl× olmas× da yetmiyor. Turistin
ne istedi÷ini araùt×racaks×n×z,” diyen
Bakan Günay, konuùmas×n×n baù×nda
Türkiye’nin geliùmesinden bahsetti.
Kazan×mlar× korumaya çal×ùt×klar×n×
söyledi. Ancak dünyada var olan kriz
nedeniyle turizm konusunda, bak×ù
aç×s×nda ve iùleyiùinde de de÷iùikliklere dikkat edilmesi gerekti÷inin
alt×n× çizdi.
Didim’in turizm kenti bir ilçe
oldu÷unu söyleyen Kültür ve Turizm
Bakan× Ertu÷rul Günay, “Didim
ayr×cal×kl× bir turizm beldesi. Do÷al
zenginli÷i, gittikçe temizlenen bir
ùehir görüntüsü, altyap×s× bitirilmiù

ve mükemmel bir tesise sahip oluùu,
Kültürel varl×klar× Priene, Milet, Apollon, hatta Selçuklara dayanan bir
tarihi olan, deniz ve kumu da cabas×,
böyle de÷erlere sahip baùka hiçbir
belde yok,” dedi ve iyi korumam×z×,
sahiplenmemizi ve bundan gere÷i
gibi yararlanmam×z× tavsiye etti.
Didim’in de içinde bulundu÷u 6
adet bölgede planlama çal×ùmalar×
yapt×klar×n× söyleyen Bakan Günay:
“øikayetleriniz aras×nda olan mera
alanlar×n×n turizme aç×lmas×yla ilgili
olarak, bu konuda ne yaz×k ki büyük
s×k×nt×lar yaù×yoruz. Mevzuat gere÷i
bakanl×klar aras× anlaùmazl×klar
ç×k×yor. Ki, yak×n geçmiùte, yani bal×k
çiftliklerinde bile yaùad×n×z. Tar×m
Bakanl×÷×, Maliye, Turizm Bakanl×÷×
vs. Bunu aùam×yoruz henüz. Fakat
mutlaka ki çözülecektir. Konsensüs
mutlaka bir ùekilde sa÷lanacakt×r.
Ancak bu aùamada bir ùey söylemem
do÷ru olmaz. Devam eden çal×ùmalar×m×z var ama,” dedi.
Turizmin di÷er tüm sektörlerden
farkl× oldu÷unu söyleyen Bakan Günay, “Turizm hiçbir ùeye benzemez!
Bünyesinde çok müthiù güzellikleri
bar×nd×r×r. D×ùa aç×l×m× sa÷lad×÷× gibi,
toplumsal bir olayd×r ve beraberinde

geliùim ve de÷iùimi getiren tek sektördür. Medeniyeti getirir. Birey, toplum, ülke zenginli÷i getirir. Koruma
getirir, sahiplenmeyi sa÷lar. Onun
için Vali’mizin de÷indi÷i gibi topra÷×,
do÷ay× korumal×y×z. Çünkü turizmde
bunlara ihtiyac×m×z var. Herùey artt×
Türkiye’de, ama toprak artmad×!
De÷erini iyi bilmeliyiz,” dedi.
DÖVER “TURùZM YOLUYLA”YLA ùLGùLù
AÇIKLAMADA BULUNDU
3 Nisan 2010
Didim Ticaret Odas× Yönetimi’ne
seçildikleri ilk günden bugüne kadar
birinci önceli÷i Didim’in sorunlar×na
ve çözüm aray×ù×na ay×rd×klar×n× söyleyen Baùkan Ufuk Döver, 18 km’lik
Turizm Yolu’yla ilgili yaz×l× bir bas×n
as×n
aç×klamas×nda bulunda.
Bilindi÷i gibi 2009 y×l× Temmuz
uz
ay×nda baùlatt×÷×m×z “TURúZM
YOLUMUZU úSTúYORUZ”
kampanyas× kapsam×nda çeùitli
etkinliklerde bulunduk.
01.04.2010 tarihinde halen
yap×m× devam eden Bafa Gölü
ile Dalyan aras× yol çal×ùmalar×n×
Say×n Valimiz Hüseyin Avni Coù
baùkanl×÷×nda, Karayollar× 2.
Bölge Müdürü Erol Altun Söke

Kaymakam× Mehmet Demirezer,
Didim Kaymakam× Ali Kat×rc× ve yolu
inùa eden firma yetkilileri ile birlikte
yerinde úncelemelerde bulunduk.
Karayollar× 2. Bölge Müdürü Say×n
Erol Altan’dan ald×÷×m×z bilgiler do÷rultusunda 18 km lik (Didim Akbük
Dalyan Turizm Yolu’nun) proje
ihalesinin yap×ld×÷× yap×m ihalesi için
onay beklendi÷ini onay×n gelmesiyle
birlikte ihalesinin en k×sa sürede
yap×l×p çal×ùmalara baùlanaca÷×n×n
bilgisini bizlere verdi.
Yolumuzun proje ihalesi safhas×nda oldu÷u gibi yap×m ihale safhas×n×
da yak×ndan takip etmekteyiz. Gerekirse ihalenin bir an önce yap×lmas×
için bir heyetle Ankara’ya gidebiliriz.
Siyasi polemikler d×ù×nda ilçemizin
ortak menfaatleri do÷rultusunda
verdi÷imiz söz ve taahhütlerin yerine
getirilmesi hususunda çal×ùmalar×m×za devam ediyoruz. Didim’deki
tüm kurumlar ve halk×m×zla el ele
verdi÷imizde çözemeyece÷imiz hiçbir sorun yoktur. Yapm×ù oldu÷umuz
çal×ùmada bize destek veren kamu
kuruluùlar×na sivil toplum örgütlerine Didim halk×na, haber ve yorumlar× ile destekleyen yerel bas×n×m×za
teùekkür ederiz.
“Turizm yolumuzu istiyoruz” kampanyas× esnas×nda ve sonras×nda bizlere destek veren ve çözüm yollar×nda bizlere yard×mlar×n× esirgemeyen
Ulaùt×rma Bakan×’m×z Binali Y×ld×r×m,
Kültür ve Turizm Bakan×’m×z Ertu÷rul Günay’a, Ayd×n Valimize, Ayd×n
milletvekillerimize Karayollar× Genel
Müdürü’müze
Müdürü müze ve Karayollar× 2. Bölge
Müdürü’müze teùekkür ederiz.”
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EGE’NùN RÜZGARI
KIYMETE BùNDù

AKBÜK RES

Turizmle geli÷en ve
enerji gereksinimi hzla
artan bölgemizde artk
tahllarmz öûütmek için
n
deûil, ama ondan daha
fazlas için bu heybetli
yaplara ihtiyaç var.
Geçen yllar gösterdi ki
atalarmzdan öûreneceûimiz
ûimiz
çok ÷ey var. Bölgede
lisanslanma a÷amasnda
birçok yer var. Önümüzdeki
eki
yllarda bu dev pervanelerin
erin
yanna yenileri eklenecek.
k.
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Ege insan× yüzy×llard×r çeùitli amaçlarla kulland×÷× rüzgâr enerjisinin
tekrar fark×na vard×. Kaderine terk etti÷imiz ve bir k×sm× yok olan rüzgâr
de÷irmenlerimize yeni arkadaùlar
geldi. Onlar kadar güzel olmasalar
da rüzgâr× bol tepelerde birer abide
gibi yükselmeye baùlayan rüzgâr
tribünlerini tan×mak için Ayen
Enerji’nin Didim’de kurdu÷u Akbük
Rüzgâr Enerji Santralini yak×ndan
görmeye karar verdik. Bize yard×mc× olan santral teknik sorumlusu
elektrik elektronik mühendisi Altu÷
Gümrükçü’den çok de÷erli bilgiler
ald×k
Rüzgâr köken olarak güneùin
enerjisinden yani temel olarak ×s× fark×ndan oluùuyor, bu yüzden güneù
var oldu÷u sürece rüzgâr da olacakt×r. Dolay×s×yla küresel ×s×nma ve
mevsimsel de÷iùiklilikler bu noktada
rüzgâr enerjisine olumsuz yans×mayacak. Rüzgâr×n mevsimsel geçiùler
ve gün içerisinde etkisini gösterdi÷i
saatler de÷iùse bile, gündüz gece
fark×, mevsimsel farkl×l×klar, güneùin
dünya ile oluùturdu÷u aç× fark× var
oldu÷u sürece rüzgâr bitmeyecektir.
Bu devaml×l×k özelli÷i rüzgâr× önemli
bir enerji kayna÷× haline getiriyor.
Türkiye’de de k×y× Ege bu kayna÷×n
enerjiye dönüùtürülebilirli÷inin en
fazla mümkün oldu÷u bölge. Ege
d×ù×nda Osmaniye ve Mersin civar×nda rüzgâr koridorlar× var. Bölgede ùu
an kurulu tesislerin d×ù×nda lisans
al×nm×ù ve rüzgâr ölçümleri yap×lan
birçok yer var.

Bir rüzgâr santrali kurulurken öncelikle rüzgâr× elveriùli bölge tespit
ediliyor. Bu tespitler genelde mevki
isimlerine bak×larak yap×l×yor. Çünkü bölge insan×n×n yaùad×÷× yerlere
verdi÷i isimler yüzy×llarca edindikleri tecrübelere dayan×yor. Örne÷in
Ayen Enerji’nin santral kurdu÷u tepe
bölge insan× taraf×ndan Esen Tepe
olarak adland×r×lmakta. Sonra bu
bölgeye bir ölçüm dire÷i dikiliyor.
Dört mevsimin rüzgâr de÷iùimini
gözlemlemek için 1,5 y×l boyunca veriler kaydediliyor. Sonuçlar
olumlu ise yetkili mercilere lisans
baùvurusunda bulunuluyor. Lisans
al×nan bölge ne kadar fazla kurumun
m×nt×kas×na giriyorsa o kadar s×k×nt×
oluyor. Enerji yat×r×mlar×nda son dönemde devletin gösterdi÷i kolayl×klarla bu s×k×nt×lar× kolayca giderilmiù.
Ayen Enerji’nin üretim yapt×÷× bölge
hem turizm bölgesi, hem sit alan×,
hem do÷al alan oldu÷undan ayr× ayr×
izinler al×nm×ù. An×tlar Kurulu gelip
bizzat kontrollerde bulunmuù, nakil
hatt× direklerin yap×ld×÷× alanlar dâhil her yer didik didik aranm×ù.
Ayen Enerji Ankara merkezli
yüzde yüz Türk sermayeli elektrik
üretimi ve sat×ù× yapan bir firma. úlk
santralini Kahramanmaraù’ta yap iùlet - devret modeli ile kurmuù. 15
sene üretim yapan dere tipi hidroelektrik santrali geçti÷imiz Ocak ay×nda iùletme süresi dolunca devlete
devredilmiù. Kayseri’de Yamula ve
Çaml×ca hidroelektrik santrallerinin de sahibi olan ùirket, Ankara

Ostim’de de bir do÷algaz santralini
iùletiyor. Didim’de bulunan Akbük
RES, ùirketin ilk rüzgâr enerjisi
santrali. Kurulu tesisin tamam× Ayen
Enerji’ye ait. Bulundu÷u alan 49 y×ll×÷×na Orman Genel Müdürlü÷ü’nden
kiralanm×ù. Bu konumdaki topraklar×n sat×n al×nmas× da zaten mümkün
de÷il.
Akbük RES 31,5 megawatt büyüklü÷ünde. Bu de÷er rüzgâr×n 12 m/sn
h×z× aùmas× durumunda 1 saat içinde
üretebilece÷i maksimum enerji
anlam×na geliyor. Maksimum üretim
sürekli sa÷lanan bir durum olmad×÷×ndan rüzgâr santralleri yap×l×rken
yüzde k×rk verim üzerinden maliyet
hesaplar× yap×l×yor. Tesiste kurulu 15
rüzgâr tribünü maksimum kapasiteyle Didim’in k×ù aylar×nda kulland×÷×
enerjiye denk bir üretim yap×yor.
Özellikle øubat ay×na do÷ru tam
kapasite ile çal×ù×yor.
Rüzgâr santralleri do÷al bir
enerji kullan×rken bu enerjide hiçbir
azalma söz konusu olmuyor. Yani
ilk tribüne giren rüzgâr ile son
tribünden ç×kan enerji ayn× özellikte. Fosil yak×t kullanan tesisler gibi
para karù×l×÷× al×nan bir yak×t söz
konusu de÷il. Ayr×ca çevre kirlili÷ine yol açmad×÷× için de ar×tma ve
filtreleme masraf× olmuyor. Ayn×
enerjiyi üretecek bir termik santralin
do÷aya verece÷i zarar× vermedi÷i ve
böyle bir maliyet kalemi oluùturmad×÷× için devlet taraf×ndan da teùvik
ödeniyor. Do÷algaz çevrim ve termik
santrallerin kulland×÷× hammadde
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de sanki
bir abide gibi
yükselen bu rüzgârgüllerinin Yata÷an’da üretim
yapan veya Gökova Körfezi gibi
bakir alanlara kurulmas× planlanan
termik santralleri düùünürsek bizi
büyük çevre felaketlerinden kurtar×p ne kadar güzel bir iù yap×ld×÷×n×
anlayabiliriz. Tesisi gezmeye gelen
turistlerin oldu÷unu göz önünde
bulundurarak ne kadar ilgi çekti÷ini
anlayabilirsiniz. Bir enerji ùirketi
bunlar× düùünür mü bilmiyoruz,
ama ulaù×m× çok kolaylaùan, Bafa
Gölü’nün bir k×sm×n×, Söke Ovas×’n×,
Didim’in tamam×n× ve Akbük
Körfezi’ni görme imkân× veren bu
tepeye pekâlâ günübirlik bir tesis
yap×labilir.
Böyle bir yer gezilip teknik bilgi
vermemek olmaz. Tribünlerinin
her birinin yüksekli÷i 80, kanad×n
her birinin uzunlu÷u ise 44 metre,
dönme çap× ise 90 metre. Pervanenin ba÷l× oldu÷u jeneratörü bar×nd×ran kutular 80 ila 90 ton aras× bir
a÷×rl×÷a sahip. Her biri 2,1 megawatt
elektrik üretiyor. 4,5 m/sn rüzgârla
elektrik üretmeye baùlay×p 25 m/sn
den daha büyük olan rüzgârlarda
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Elektrik Elektronik Mühendisi
Altuû Gümrükçü

devlet için ciddi bir masraf oluùtururken yenilenebilir enerji yüzde
yüz ekonomiye kazand×r×lan kaynak
anlam× taù×yor. Di÷er yenilenebilir
enerji kaynaklar×na göre de çeùitli
art×lar× olan rüzgâr enerjisi örne÷in
hidroelektrik santraller gibi ekosistemi bozmuyor çevresinde iklimsel
de÷iùikliklere yol açm×yor.
Bölge kuùlar×n önemli göç yollar×
ve konaklama alanlar×n× bar×nd×rd×÷×
için Ayen Enerji taraf×ndan bu konuda araùt×rmalar yap×lm×ù, tesisin
içerdi÷i yüksekli÷in kuùlar×n uçmas×na mani olmad×÷×n× tespit edilmiù.
Tesislerin turizm bölgelerine
ayr× bir hava verdi÷i
herkesin kabulü.
Yüksek tepeler-

ise aù×r× yüklenme oluùturdu÷u için
tribünler durarak kendilerini korumaya al×yorlar. Çok h×zl× rüzgârlar
tribünler için istenen ùeyler de÷il,
özellikle øubat ay×nda zaman zaman
bu eùik de÷erin geçildi÷i zamanlar
oluyor. Fakat 50 m/sn.ye kadar
dirençli olan tribünlerde ùimdiye kadar herhangi bir zarar görülmemiù.
Çok h×zl× rüzgârlarda kanat aç×lar×n×
de÷iùtiren pervaneler kendilerini
frenliyorlar. úki tribün aras×ndaki
mesafenin boylar×n×n 3 kat× kadar
olmas× gerekiyor. Akbük RES’ de
ise her tribün aras× 250–300 metre
mesafe söz konusu. úlk tribüne düz
bir ak×mla giren rüzgâr ilk pervaneyi
döndürerek kendini de dairesel bir
çizgi izleyen forma sokuyor, bu rüzgâr tekrar düz bir ak×ma ulaùabilmek
için de 250 metrelik mesafeye ihtiyaç
duyuyor. Eski h×z×na ve formuna
kavuùan rüzgâr ikinci pervaneyi de
ilk pervaneyi döndürdü÷ü h×zda
döndürüyor son pervaneden de ayn×
h×zda ç×karak hiçbir enerji kayb×na
u÷ramadan yoluna devam ediyor.
Cihazlar rüzgâr×n yönünü ve h×z×n×
10 saniyede bir ölçerek verileri kaydediyorlar. 10 dakikal×k ortalamalara
göre karar vererek 360 derece dönme kabiliyetine sahip tribün yönünü
rüzgârla ayn× yöne çeviriyor, kanat
aç×lar×n× ise rüzgâr×n h×z×na göre
ayarlayarak dönme h×zlar×n× dakikada 14 – 16 devir yapacak ùekilde
sabit tutuyorlar. Yüksek rüzgârlarda
kule 1,5 metre sa÷a sola yatabilecek bir teknolojiye sahip. Her saat
TEúAø’dan gelen veriler ile ne kadar
enerji üretilmesi gerekti÷i hesaplan×p
bu veriler santrallere ulaùt×r×l×yor.
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Fakat bu noktada imtiyazl× olan
rüzgâr santralleri durmaks×z×n
çal×ùma hakk×na sahip. Çünkü
elektrik ürettikleri kaynak çok
de÷iùken bir yap×ya sahip ve
depolanam×yor. E÷er üretim
kullan×mda çok fazla ise ùebekede aù×r× yüklenme olup elektrik
kesintileri oluyor; deprem
zamanlar×nda kullan×m× duran
elektri÷in kesilmesi gibi e÷er az
olursa da voltajlarda düùmeden
dolay× ar×zalar meydana geliyor.
Yak×n zamanda 10 dakikada bir
veri ak×ù×n× sa÷layacak sistem
ile bu sorunlar×n önüne tüm
Türkiye’de geçilmiù olacak.
Didim’de s×kça yaùanan elektrik
kesintilerinin sebebi ise üretim
tesislerinden de÷il, kendi ùebeke
problemlerinden kaynaklan×yor.
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DùDùM TùCARET ODASI YÖNETùMù BANKALARI ZùYARET ETTù
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver, Meclis Baùkan× Ümit Soneren
ve Yönetim Kurulu üyeleri Didim’de
faaliyet gösteren banka ùubelerini
ziyaret ettiler. Ziyaretlerde banka müdürlerinden reel sektörün ve Didim
esnaf×n×n s×k×nt×lar× hakk×nda genel

bilgiler al×nd×. Ticaret Odas× üyelerinin bankalardan en verimli ùekilde
yararlanmas× ve minimum riskle
maksimum faydan×n sa÷lanmas× amac×yla önümüzdeki günlerde Didim’de
faaliyet gösteren tüm banka ùube
müdürleriyle oda bünyesinde bir

toplant× yap×lmas× konusunda ilkede
görüù birli÷ine var×ld×. Bu toplant×n×n
ard×ndan da yap×lacak olan di÷er bir
organizasyonla sektör temsilcileriyle
banka müdürlerinin buluùturulmas×
ve karù×l×kl× sorunlar×n tart×ù×laca÷× bir
platform oluùturulmas× karar× al×nd×.
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DùDùM TùCARET ODASI ùLE GARANTù BANKASI ARASINDA
KOBùLERE YÖNELùK KREDù ANLAøMASI ùMZALANDI
DidimTicaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver ve Garanti Bankas× øube Müdürü Erkan Ar×c× aaraf×ndan imzalanan
anlaùma kapsam×nda oda üyelerimize
Garanti Bankas× taraf×ndan Uygun Faizli Geri Ödemeli Krediler sunacakt×r.

Yap×lan anlaùma uyar×nca Didim Ticaret Odas× üyeleri Garanti Bankas×’ndan
%1,84’e varan avantajl× faiz oranlar×ndan yararlanabilecek.Kullan×lan
kredilerin geri ödemesi 60 aya kadar
vadede eùit taksitlerle yap×labilecektir.

DùDùM TùCARET ODASI VE VAKIF BANK ARASINDA KOBùLERE
YÖNELùK KREDù ANLAøMASI ùMZALANDI
DidimTicaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver ve Vak×f Bank øube Müdürü
O÷uz Yanç taraf×ndan imzalanan
anlaùma kapsam×nda oda üyelerimize Vak×f Bank taraf×ndan Düùük
Fazili Kolay Kullan×labilirli Kredi
uygulamas× sunulmaya baùland×.
Oda üyelerine 10 y×la kadar vadeli
iùyeri edindirme kredisi ve 5 y×la
kadar iùletme ihtiyaç kredisi sunuluyor. Didim Ticaret Odas× üyeleri
Vak×f Bank’×n sunmuù oldu÷u faiz
oranlar×ndan %0.10 daha indirimli
kredi alma imkan×ndan yararlanabilecekler. Vak×fbank ve Didim Ticaret
Odas× aras×nda yap×lan anlaùmadan
sonra oda üyesi olan Özen G×da Pazarlama únùaat Sanayi ve Ticaret Ltd.
øti. yetkilisi Tuncay Demir, Banka
Müdürü O÷uz Yanç ile yap×lan protokolün ard×ndan ilk krediyi ald×.

DùDùM TùCARET ODASI ùLE HALK BANKASI ARASINDA KREDù PROTOKOLÜ
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
DÖVER ve Halk Bank úzmir Bölge
Pazarlama Müdürü Mehmet Tokmak
ve Didim øube Müdüresi Bengü
Çimen taraf×ndan imzalanan protokol kapsam×nda Didim Ticaret Odas×
üyelerine Halk Bank taraf×ndan
düùük faizli kolay kullan×labilir kredi
imkan× sunulacak. Didim Ticaret
Odas× imzalad×÷× bu protokol uyar×nca üyelerimize 36 aya varan vade seçenekleri ve 1.20 faiz oran× ile kredi
kullanma imkan× sa÷lanm×ùt×r.
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DENùZBANK DùDùM TùCARET ODASI’NI ZùYARET ETTù
Denizbank Didim øubesi Müdürü
H. Volkan Ateù, Didim Ticaret Odas×
Baùkan× Ufuk Döver’i makam×nda ziyaret etti. Ziyarette ekonomi ve piyasalardaki son geliùmeler ve yaklaùan
turizm sezonu ile ticaret odas× üyelerine yönelik avantajl× banka kredileri
ile ilgili bilgilendirme yap×larak görüù
al×ù veriùinde bulunuldu. Denizbank ùube Müdürü H. Volkan Ateù
yapt×÷× aç×klamada, “Oda üyelerine
sunaca÷× birçok ürün yelpazelerinin
oldu÷unu, bölge esnaf×na destek
olunabilece÷ini, oda üyelerinin her
türlü bankac×l×k ihtiyaçlar×n×n uygun
ùartlarda h×zla ve rahatl×kla çözüm-

lenebilece÷i belirterek bankam×za
davet ediyoruz,” dedi.
Baùkan Ufuk Döver’de yapt×÷×
aç×klamada, “Bir turizm kenti olan
Didim’de banka say×s×ndaki art×ù
hem halk×m×z ve üyelerimiz için bir
rahatl×k sunmakta hem de bankalar
aras× hizmet rekabetinden dolay×
çeùitli avantajlar sa÷lamaktad×r. Bu
anlamda Denizbank’×n ilçemizde
ùubesi bulunmas×ndan son derece
mutluyuz. Denizbank’a üyelerimize
sunaca÷×n×z her türlü avantaj ve
kolayl×klar için ùimdiden teùekkür
ediyor çal×ùmalar×n×zda baùar×lar
diliyorum, dedi.

ùø BANKASI’NDAN TùCARET ODASI’NA ZùYARET
úù Bankas× Didim øube Müdürü
As×m Sertkan ve Servis Yetkilisi Arife
Elmas Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver’i makam×nda ziyaret ettiler. Görüùmede Ticaret Odas× Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik de
haz×r bulundu. Yap×lan görüùmede;
úù Bankas×’n×n önümüzdeki günlerde
Ticaret Odas× üyelerine yönelik haz×rlayaca÷× kredi kolayl×klar× ve di÷er

olanaklar üzerine fikir al×ùveriùinde
bulunuldu. Haz×rlanacak protokol
üzerinde her iki taraf×nda görüùlere
ortaya konularak ortak bir metin
üzerinde anlaùma sa÷lanmas×na karar verildi. En k×sa sürede haz×rlan×p
Ticaret Odas× üyelerinin kullan×m×na
aç×lacak olan bu protokolün ayr×nt×lar× önümüzdeki günlerde kamuoyu
ile paylaù×lacak.

ZùRAAT BANKASI’NDAN TùCARET ODASI’NA ZùYARET
Ziraat Bankas× Didim øubesi Müdürü Selçuk Kaplan,
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver’i makam×nda ziyaret
etti. Ziyarette banka olarak haz×rlad×klar× Turizm úùletmeleri Kobi Kredi Paketi’nin tan×t×m×n× yapt×. Paketin
içeri÷ine de÷inen Selçuk Kaplan; en az bir y×l×n× doldurmuù Turizm Bakanl×÷× belgeli veya Belediye belgeli
konaklama tesisleri için 6 ay× ödemesiz dönem olmak
üzere azami 42 ay vadeli ve y×lda 1 taksit ödemeli kredi
imkan× sunduklar×n×, di÷er taraftan tedarikçi turizm
alan×nda en az üç y×ld×r faaliyet gösteren, seyahat
acenteleri, bar, restoran, hediyelik eùya ma÷azas× gibi
iùletmelere yönelik olarakda yine 6 ay× ödemesiz olmak
üzere azami 36 ay vadeli 6 ayda 1 taksit ödemeli kredi
imkan× sunduklar×n× ilçemizde turizmle u÷raùan esnaflar×m×z×n bu f×rsattan yararlanmalar×n×n menfaatlerine
oldu÷unu belirtti. Esnaflar×m×z×n konu hakk×nda daha
geniù bilgiyi Ziraat Bankas× ùubesinden alabileceklerin
belirterek Ticaret Odas× ile iùbirli÷i yapmaktan her

zaman mutluluk duyacaklar×n× ifade etti.
Ufuk Döver de yapt×÷× aç×klamada, “Esnaf×m×z×n krizin
etkilerinden kurtulmas× için bankalar×n sa÷layaca÷×
kolayl×klar ve yeni kredi paketlerinin çok önemli oldu÷unu, bu ba÷lamda Ticaret Odas× üyelerimize yönelik
böyle avantajl× bir kredi paketi haz×rlad×klar× için Ziraat
Bankas× yetkililerine teùekkür ederim,’’ dedi.
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DùDùM’DE DENùZCùLùK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI ELE ALINDI
DENùZ TùCARET ODASI ùZMùR øUBE
BAøKANI GEZA DOLOGH:
“3 TARAFIMIZ DENùZLERLE ÇEVRùLù
ANCAK DENùZLE ALAKAMIZ YOK.
OLUøTURULAN YÖNETMELùK ùLE
øùMDù YAVAø YAVAø ALAKAMIZ
OLACAK”
Didim Kaymakaml×÷×, Deniz Ticaret
Odas× úzmir øubesi, Didim Belediyesi
ve Didim Ticaret Odas× baùkanl×÷×nda denizcilik sektör toplant×s× yap×ld×.
Toplant×da deniz turizminin canland×r×lmas×na yönelik çal×ùmalar üzerine konuùulurken, sektör temsilcileri
de sorunlar×n× dile getirdi.
Didim’de turizm sezonunun
önemli mihenk taùlar×ndan denizcilik sektörünün sorunlar× masaya
yat×r×ld×. 10 May×s 2010 Pazartesi
günü saat 14.00’da Didim Ticaret
Odas×’nda gerçekleùen toplant×da sorunlar; Didim Kaymakam× Ali Kat×rc×,
Belediye Baùkan Yard×mc×s× Ahmet
Karao÷lu, Deniz Ticaret Odas× úzmir
øube Baùkan× Geza Dologh, Didim
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver
nezdinde ele al×nd×.
Toplant×ya ayr×ca Garnizon Komutan× Deniz Yarbay Ayhan Binay,
Deniz Ticaret Odas× Yönetim Kurulu
úzmir øube Baùkan Vekili Bülent
Onural, Deniz Ticaret Odas× úzmir
øube Yönetim Kurulu Üyesi Ak×n
Kandemir, Deniz Ticaret Odas× úzmir
øube Müdürü Halil Hatipo÷lu, Didim
Su Sporlar× Derne÷i Baùkan× Haydar
Çaylak, Didim Ticaret Odas× Meclis
Üyeleri Hikmet Atilla ve Bahattin
Gökdemir ile sektör temsilcileri
kat×ld×.
Toplant×n×n aç×l×ù konuùmas×n× yapan Kaymakam Ali Kat×rc×;
Didim’deki denizcilik sektörünün
yakalad×÷× enerjinin sevindirici
oldu÷unu belirtti. Ard×ndan söz alan
Deniz Ticaret Odas× úzmir øube Baùkan× Geza Dologh, Turizm Bakanl×÷×
müsteùar×n×n denizcili÷e ilgili olmas×n×n sektör için ùans oldu÷unu dile
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getirerek, “Eskiden turizmde yatak
say×s× denince denizin üstündeki
yataklar say×lm×yordu. Oysa ülkemizde 18.000 üzerinde denizin üstünde
yatak var ve turizm gelirlerinin dörtte
biri denizden geliyor. Denizcilik sektörünün eskiden yasada ad× yoktu,
ùimdi var. Üç taraf×m×z denizlerle
çevrili ancak denizle alakam×z yok.
Oluùturulan yönetmelik ile ùimdi
yavaù yavaù alakam×z olacak,” dedi.
Dologh konuùmas×nda Deniz Ticaret
Odas×n×n Didim’de Didim Ticaret
Odas× taraf×ndan temsil edildi÷ini de
belirtti.
Toplant×ya kat×lan Belediye Baùkan
Yard×mc×s× Ahmet Karao÷lu’da sektörde canl×l×÷×n sevindirici olaca÷×n×
belirtirken, Didim Ticaret Odas×
Baùkan× Ufuk Döver ise; D–Marin,
Z×pk×nla Bal×k Avlama ve Kaptanl×k
Kursunun sektöre canl×l×k getirdi÷ini
belirterek oda olarak sektör temsilcileri ile sürekli irtibat içerisinde
olmaya çal×ùt×klar×n× söyledi.
FùYATTA DEúùL, KALùTEDE YARIøALIM
Kaymakam Kat×rc× verilen hizmete
göre fiyat belirlenmesi gerekti÷ini
sözlerine eklerken ùöyle devam
etti: “Çok komik rakamlarla turizm
yap×yoruz. Gerçekçi bir rakam
oluùturman×z laz×m. Dünyan×n hiçbir
yerinde kimse paras×n× almad×÷× hizmeti vermiyor. úyilikte, güzellikte ve
kalitede yar×ùal×m. Özellikle turizm

sektörü için belediyenin de ruhsatland×rmay× do÷ru yapmas× laz×m. Bir
iùletme birden çok iù yap×yor, yak×nda levhalar yetmeyecek. Bu anlamda
deniz turizmi daha yeni oluùan bir
sektör çal×ùmalar×m×z× daha düzenli
yapmal× ve daha koordineli çal×ùmal×y×z,” dedi.
Söz alan Didim Ticaret Odas× Turizm Komisyonu Üyesi Hikmet Atilla,
“Yat turizmi en çok para b×rakan turizmdir. Didim özünde hem karadan,
hem de denizden dünyaya aç×lm×ù
durumdad×r. Ancak yanaùma yeri
gerekmekte ve sektör temsilcilerinin
kendi sorunlar×na daha fazla sahip
ç×kmalar× gerekmektedir,” dedi.
Toplant×da deniz sektör temsilcilerinin s×k×nt× ve talepler ùu ùekilde
s×raland×;
-Yaz×n en önemli koylar×n e÷itim
amac×yla kapat×lmas×na bir düzenleme getirilmesi,
-Panay×r Adas×’n×n turizme aç×lmas×,
-Yanaùma yerleri oluùturulmas×
-Tur teknelerinin biletçilerine
s×n×rlama getirerek hanutçulu÷un
önlenmesi,
-Belediyeden kooperatif olarak
kiralanan yerin üye olmayanlar taraf×ndan iùgaline Belediye ve Sahil Güvenlik taraf×ndan müdahale edilmesi,
-Didim s×n×rlar× içerisinde faaliyet
gösteren ve deniz turizmine hizmet
eden 25-30 tekneye Didim Belediyesi
taraf×ndan çekek yeri oluùturulmas×.

DùDùM’DE EMLAK SEKTÖRÜNDEKù SIKINTILAR MASAYA YATIRILDI
14 Nisan Çarùamba günü saat
14:00’de Didim Ticaret Odas×’nda
düzenlenen toplant×ya Didim
Kaymakam× Ali Kat×rc× baùkanl×k
ederken, toplant×ya Didim Belediye
Baùkan Vekili Vedat Ege, Akbük
Belediye Baùkan× M.Erçin Sandalc×,
Akyeniköy Belediye Baùkan× Yusuf
Deveci, Didim úlçe Emniyet Müdürü
Sunay Öztürk, CHP’li úl Genel Meclis
Üyeleri Hasan Yavuz ve M.Cahit
Kaya, Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odas× Baùkan× Yaùar Pektaùo÷lu, Didim Emlakç×lar Derne÷i
Baùkan× Osman Coùkun, Didim Kent
Konseyi Baùkan× Osman Ayy×ld×z,
DúTAB Baùkan× Salih Banko÷lu,
Mimarlar Odas× Didim Temsilcisi
Burhan Çolak, únùaat Mühendisleri
Odas× Didim Temsilcisi Ömer Vela,

Didim Tapu Müdürü, Ticaret Odas×
Üyeleri ve emlak söktörü temsilcileri
kat×ld×.
“KAYIT DIøI EMLAKÇILIK
DOLANDIRICILIúI GETùRDù.”
Toplant×n×n aç×l×ù konuùmas×n×
yapan Didim Kaymakam× Ali Kat×rc× toplant×y× de÷iùik sektörlerin
temsilcilerini kat×l×m×n× sa÷layarak
yapmaya çal×ùt×klar×n× amaçlar×n×n
ba÷c×y× dövmek de÷il üzüm yemek
olarak aç×klarken, “Sektörün s×k×nt×lar× belli; burada bir derne÷imizde
var,” dedi ve sözü Didim Emlakç×lar
Derne÷i Baùkan× Osman Coùkun’a
verdi. Coùkun emlak ve inùaat sektörünün sorunlar× ve çözümü için
ilk kez yap×lan toplant×n×n önemli
oldu÷unu söylerken sorunlarla ilgili
olarak ùu tespitlerde bulundu, “Son

6-7 y×lda yabanc×lara yönelik mülk
sat×ù× paralelinde her önüne gelen
emlakç×l×k yapmaya baùlad× ve kay×t
d×ù× emlakç×l×k artt×. Bu da var olan
ve kay×tl× esnaf× zor durumda b×rakt×.
Bununla beraber emlak komisyon
bedellerindeki fiyatlar×n fahiù miktarda artmas× emlak takipçilerinin
kontrol alt×na al×nmamas×, yetkisiz
belgesiz çal×ùanlar, yabanc×lara sahte
evrakla sat×ù ve doland×r×c×l×k, Ege
Ordu Komutanl×÷×’ndan izinlerin
geç al×nmas× s×k×nt×lar×n ana sorunu
olarak karù×m×za ç×k×yor. Yaùanan
ekonomik kriz de emlak sektörünü
etkiledi,” dedi.
Coùkun sorunun çözümü için de,
“Emlak sektöründe çal×ùanlar×n
disipline alt×na al×nmas×, birlik ve
beraberli÷in sa÷lanmas× ve derne÷in
güçlendirilmesi gerekiyor. Bunun
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için de Ticaret ve Esnaf Odas×’ndan
destek bekliyoruz. Ayr×ca belediyemiz ald×÷× kararla emlakç×l×k yapmak
için müracaat edenlerin derne÷e üye
kayd× ùart× getirdi,bu kararda bizim
için önemli… Bunun d×ù×nda emlakç×lar×n d×ù×ndan emlakla ilgili yaz× ve
afiù asanlar×n uyar×lmas× ve bunlar×n
kald×r×lmas× için denetimlerin artt×r×lmas×, ve bunu devam× halinde cezai
iùlem uygulamas×n× istiyoruz. Ayr×ca
müteahhitlerin kontrol edilmesi,
kalitesiz inùaatlar×n engellenmesi,
kay×td×ù× müteahhitlerin kontrolü ve
karnesiz olanlar×n karne alma ùart×
sa÷lanmas×n× istiyoruz,” dedi.
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odas×
Baùkan× Yaùar Pektaùo÷lu, “Biz zaman×nda bu belgeler verilirken odaya
kay×t olma ve ustal×k belgesi ùart×
istedik ama dinletemedik. øimdi ise
bizde kay×tl× 44 üye var, di÷erlerinin
hepsi Ticaret Odas×’na üye.. Ben denetim yapt×m 290 tane ruhsats×z iùyeri var; Vergi Dairesi’ne yaz× yazd×k;
bir cevap yok. Denetim olmazsa bu
olur,” diyerek denetimde eksikliklere
dikkat çekti.
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver ise, iùletmelerin güven ve sorumluluk bilincine dikkat çekerken,
“Sadece yabanc×lara yönelik yap×lan
emlak sektörü yabanc× gelmeyince
yerliye yöneldi. Asl×nda yerli vatandaùa da yönelik yap×lar yap×lmal×.
Bas×nda ç×kan olumsuz haberlerde ilçemizi etkiliyor. Ayr×ca denetimsizlik
geliùigüzel binalarla ilgili de sorunlar
çözülmeli. Al×m sat×mlarda tapuya
konulacak ùerh de doland×r×c×l×÷×n
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önüne geçecektir,” dedi.
Mimarlar Odas× Didim Temsilcisi
Burhan Çolak ise yap×lar öncesinde
imar plan×, yap×laùma izni, do÷ru yat×r×mc×, arsa stoklar× bekletilmesi, altyap× hizmetleri ve arazi kodland×r×lmas× gibi sorunlara dikkat çekerken,
“mimarlar ve mühendisler olarak
görsel binalara da önem vermeliyiz.
Ustalar×n yetkin olmas×, yap× denetimlerinin yap×lmas×, yeni yerlerin
imara aç×l×rken imar plan×na dikkat
edilmesi gibi hususlar önemli,” dedi.
Didim Emlakç×lar Derne÷i Baùkan
Yard×mc×s× Sevim Külekçi ise al×m
sat×mlarda avukatlar×nda al×c×ya gerekli uyar×lar yapmas× gerekti÷ini dile
getirirken, “Al×c× doland×r×d×÷×ndan
Ticaret Odas× bu kiùilere ùerh koymal× ve belli bir y×l iù yapmas×na yasak
getirmeli,” dedi.
Baro temsilcisi ise doland×r×c×l×kla ilgili avukatlar×n bu konuda bir tak×m
zaaflara u÷rat×ld×÷×n× ve yasadaki baz×
boùluklar×n neden oldu÷unu söylerken, “Bir yabanc× ile bir Türk’ün ev
al×m×ndaki tek fark, yabanc× için Ege
Ordu’dan gelecek izin. Bu izin geç
oldu÷unda, ki bu en az 6 ay sürüyor;
o zaman art niyetli müteahhitler evi
ikinci, üçüncü kiùilere sat×yor. Bu da
doland×r×c×l×÷× beraberinde getiriyor.
Bu konuda yaùanan süre azal×rsa,
iùlemler h×zlan×r ve bunun önüne
geçilebilir,” dedi.
“HIRSIZLIK YAPANLAR CEZASINI
ÖDESùN; HAZIRLADIúIM RAPORU VALù
BEYE ùLETECEúùM.”
Toplant×da konuùan únùaat Mühen-

disleri Odas× Didim Temsilcisi Ömer
Vela ise, doland×r×c×l×k olaylar×yla ilgili olarak, “Bir insan×n kafas×nda art
niyet varsa bunu bir günde de yapar.
Burada Ege Ordu’ya konuyu intikal
ettirmek yanl×ù. Evi alan kimsede bu
evin ruhsat× var m×? Belediyeye gidip
sormuyor. øimdi úngilizler gidiyor
deniliyor da arkadaù benim otopark×m, benim çocuk park×m, yeùil
alan×m× kim geri verecek? Ben 26
senedir buraday×m ve bu hep böyle
geldi. Kim çald×ysa benim hakk×m×
versin. Ben çald×ysam benden de
sorun. Adam inùaat× yap×yor ucuza
sat×yorsa ya arsadan, ya da malzemeden çalm×ùt×r. Bu böyle biline;
burada sorumluluk hepimizin. Ben
bir dosya haz×rlad×m. Say×n Vali’me
gönderece÷im. Vali Bey isimsiz de
olsa imar yolsuzlu÷u varsa üzerine
gidece÷im diye beyan etti. Ben de
dosyay× verece÷im gerekirse kap×s×nda yat×p, verece÷im. Bu h×rs×zlar
çald×klar×n× geri versinler. Yoksa
sonra hepimiz Akyeniköy’e bahçeli
ev aramaya gidece÷iz,” dedi.
Toplant×n×n sonunda konuùan
Kaymakam Ali Kat×rc× ise Nisan ay×
sonunda yap×lacak toplant× öncesinde sektör temsilcileri ve özel ùah×ùlar×n da haz×rlayabilece÷i sektörün
sorunlar× ve çözüm önerileriyle ilgili
raporlar× kaymakaml×÷a iletmelerini
istedi. Kaymakam Kat×rc× Didim’de
15.000 yabanc× uyruklu kiùinin ev
sat×n ald×÷×n×, aralar×nda doland×r×lan
300 kiùinin Didim’in imaj×n× zedeledi÷ini söylerken, “Bu sorun geçmiùten bu yana gelen ve bugün karù×m×za ç×kan sorun. Burada hepimiz bir
araya geldik ve bu sorun gelece÷e
taù×nmas×n. Geçmiùte hanutçuluk
vard×; bunu çözdük. Burada Didim’in
imaj sorunu var. Bu sorun hepimizin
sorunu; herkes üzerine düùen yaparsa, vicdanl× davran×rsa, duyarl× olursa
sorun kalmaz,” dedi.
Toplant×n×n sonunda emlak sektöründeki sorunlar×n ele al×nmas× için
bir komisyon oluùturulmas×na karar
verildi.

FIRINCILAR BEYAZ BAYRAK KONUSUNDA ANLAøTI

Didim’de faaliyet gösteren f×r×nc×lar, Didim Ticaret Odas× toplant×
salonunda bir araya gelerek yaklaùan
turizm sezonu öncesi sorunlar×n× ve
beklentilerini masaya yat×rd×lar. Toplant×ya Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver, Oda Meclis Baùkan×
Ümit Soneren, Tar×m úlçe Müdürü
úsmail Efe, Oda Yönetim Kurulu ve
meclis üyeleri de kat×ld×lar.
Toplant×da söz alan f×r×nc×lar kendi
aralar×nda uzun süreden beri devam
eden haks×z rekabet ve tutars×z fiyat
politikalar× konusundaki ùikayetlerini dile getirdiler. Haks×z rekabetin
en çok kendilerine zarar verdi÷ini,
az kazanan ya da kazanamayan
birçok f×r×n×n kapanma tehlikesi
yaùad×÷×n× ya da çok fazla borç
içerisinde oldu÷unu, bu olumsuz
tablodan sonuçta vatandaù×n zarar
gördü÷ünü, kazanamayan f×r×nc×n×n
ne hijyen, ne kaliteli malzeme, ne de
devlete ödemesi gerekenler için kaynak ay×ramad×÷×n× bu durumlar×nda

her türlü olumsuzluklar× beraberinde getirdi÷ini söylediler. Rekabetin
fiyat konusunda de÷il, kalite ve
hijyen konular×nda olmas× gerekti÷i
belirtiler.
Tar×m úlçe Müdürü úsmail Efe de
yapt×÷× konuùmada, Tar×m Bakanl×÷×
taraf×ndan baùlat×lan ve g×da üretimi
yapan iùyerlerine yönelik “Beyaz
únci, Beyaz Bayrak” projesi için
müracaatlar×n bir an önce yap×lmas×n×n sektörün kalitesinin artmas× ve
halk×n daha güvenle al×ùveriù yapmas× için çok önemli oldu÷unu bu
konuda ilk müracaat× yapan Aykut
Unlu Mamüller firmas×na teùekkür
etti÷ini, bu projenin sadece f×r×nc×lar×
de÷il, g×da sektöründe hizmet veren
tüm kuruluùlar× kapsad×÷×n×, ne
kadar çok beyaz bayrak almaya hak
kazanan iùyerimiz olursa Didim’in
ve turizmimizin o kadar kaliteye kavuùaca÷×n×n alt×n× çizdi. Birçok f×r×nc×
bu konuda müracaat yapacaklar×n×,
kendilerine hijyen konusunda gü-

vendiklerini söylediler. Ticaret Odas×
Baùkan× Ufuk Döver de yapt×÷×
konuùmada, oda olarak tüm esnaflar×m×z×n sorunlar× ile ilgilendiklerini,
de÷iùik sektörlerle s×k s×k sektör
toplant×lar× yapt×klar×n× sorunsuz
bir ticaretin tüm kesimlerin yarar×na
oldu÷unu belirtti. “Beyaz Bayrak
almaya hak kazanan esnaflar×m×z×
gerek internet sitemizde, gerekse bas×n yolu ile halk×m×za duyuraca÷×z.
Bu yerlerden al×ùveriù yap×lmas×n×
özendirece÷iz bu yüzden g×da sektöründe hizmet verenlerin bu konuya
önem vermesi gereklidir,” dedi. Toplant×n×n sonunda f×r×nc×lar×n kendi
aralar×nda bir centilmenlik anlaùmas×n×n yap×lmas×na ve herkesin bu
anlaùmaya uymas×na karar verildi.
Haz×rlanan metin üzerine toplant×ya
kat×lan 14 f×r×nc× taraf×ndan imza
at×ld×. Toplant×da olamayan di÷er
f×r×nc×lar ile de görüùülmesine karar
verildi. Toplant× iyi niyet temennileri ile sona erdi.
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ULUSAL ùNCùR KONSEYù
11 May×s Pazartesi günü saat:14.00’te
Ayd×n Ticaret Odas× kuru incir sektöründe yaùanan sorunlar×n tespiti
ve çözüm yollar×n×n araùt×r×lmas× ile
Ulusal úncir Konseyi’nin kurulmas×na yönelik bir toplant× düzenledi. Kurulacak Ulusal úncir Konseyi’ne katk×
sa÷layabilecek kurum ve kuruluùlar×n
temsilcileri davet edildi. Toplant×ya
Ayd×n Ticaret Odas× Meclis Baùkan×
Mustafa Ali Parmaks×z baùkanl×k
ederken, Didim Ticaret Odas×’n× Meclis Üyesi Ali Turan temsil etti.
Ayd×n Ticaret Odas× Yönetim Kurulu
Baùkan× úsmail Hakk× Dokuzlu, Ayd×n Ticaret Borsas× Yönetim Kurulu
Baùkan× Adnan Bosnal×,Ege Kuru
Meyve úhracatç×lar× Birli÷i Baùkan×
Menaùe Gabay, úzmir Ticaret Borsas× Meclis Üyesi Özhan øen, Tariù
úncir Birli÷i Baùkan× Hasan Hüseyin

Karazor, Tar×m úl Müdür Yard×mc×s×
Hasan Ünal, Erbeyli úncir Araùt×rma
Enstitüsü Müdürü Ramazan Özkan,
Ziraat Odas× Baùkan× R×za Posac×,
Ziraat Mühendisleri Odas× Baùkan×
Galip Orhan, ADÜ Ziraat Fakültesi
ö÷retim üyeleri ve bölgedeki di÷er
Ticaret Odas× temsilcileri ve konu
ile ilgili bilim adamlar× olmak üzere
yaklaù×k 50 kiùi toplant×ya kat×ld×.
Toplant×da yap×lan görüùmeler
sonucunda “Ulusal úncir Konseyi”
kurulmas× memnuniyetle karù×lanarak, incir sektörünün taraflar× olan
üretici, tüccar ve ihracatç×n×n resmi
bir tek çat× alt×nda toplanmas×n×n
incirde yaùanan s×k×nt×lar konusunda
h×zl× ilerleme sa÷lanaca÷× kaydedilerek “Ulusal úncir Konseyi” ile ilgili
bir çal×ùma grubu oluùturuldu. úncir
ihracat×n×n önünde görülen en önem-

DùDùM TùCARET ODASI MESLEK KOMùTELERù TOPLANDI
Yap×lan sayg× duruùunun ard×ndan
ústiklal Marù×’n×n okunmas×yla baùlayan toplant×n×n aç×l×ù konuùmas×n×
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver
yapt×. Döver 2009 y×l×n×n zor geçti÷ini, tüccar×n, iùverenin çek ve senedini ödeyemeyen, kiras×n×, vergisini,
sosyal güvenlik primlerini ödemekte
zorlanan, vergi borcu nedeniyle zor
duruma düùen esnaf×n periùan halini
dile getirdi ve gidiùattan memnun
olmad×klar×n× söyledi.
Kaymakam× Ali Kat×rc× ise Didim’in
yeni bir ilçe oldu÷unu ancak henüz
geliùimini tamamlamad×÷×n×, birçok
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sorunun olabilece÷ini, dolay×s×yla
geliùimini tamamlam×ù di÷er turistik
yerlerle k×yaslamamak gerekti÷ini
dile getirerek, “Bak×n×z Didim’i bir
Antalya ile ya da Kuùadas× ile k×yaslamayal×m. Çünkü buralar turizmde
çok önceleri tan×ùm×ùlar. Bizim mazimiz daha yeni. Bu konuda Ticaret
Odas×’na elbette ki büyük görevler
düùüyor. Her meslek komitesinin
çal×ùmalar× Didim’e yarar sa÷layaca÷×ndan çok çok önemlidir. Önemsenmelidir. Yap×lacak çal×ùmalar
toplumun tüm katmanlar×n× öyle
veya böyle etkileyecektir. Onun için

li handikab×n afla
afl
fla toksin oldu÷u,
oldu÷u
bunun oluùumunun nas×l engellenece÷ini köylerde e÷itim çal×ùmalar×
ile üreticilere anlat×lmas×, üretim
aùamalar×nda al×nacak tedbirler
aù×lama, budama, ilaçlama toprak
iùleme, üretimden sonra depolama,
ambalajlama, parazit ve haùerelere
karù× al×nacak önlemler Tar×m úl
Müdürlü÷ü uzmanlar×nca köylülere
ve üreticilere örnekleriyle anlat×lmas×n×n sa÷lanmas× üzerinde duruldu.
úhracatç×lar×n ihraç etmek üzere
toplad×klar× ürünleri yaklaù×k 20 gün
beklettikleri bu süre içerisinde ise,
baùta afla toksin olmak üzere ürünün
kalitesinin düùmesine neden olundu÷u bu durumun giderilmesi için
ihracatç×larla konunun uzmanlar×n×n
tekrar bir araya gelmeleri gündeme
getirildi.
sorunlara da birlikte sahip ç×kmal×y×z
ki, bir an önce çözümünü gerçekleùtirelim,” dedi.
Didim Ticaret Odas×’n×n 2009-1
Meslek Komitesi toplant× kapsam×nda davetlilere bilgi veren Didim Ticaret Odas× Meclis Baùkan× Soneren,
Meslek Komiteleri Görevleri hakk×nda aç×klamalarda bulundu. Soneren,
ilk olarak Disiplin Kurulunu görevlerini anlatt×:
“Kurulun görevleri: Odaya kay×tl×
üyelerin disiplin soruùturmalar×n× bu
kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak
yürütmek.
Meclise, odaya kay×tl× üyeler hakk×nda disiplin ve para cezas× verilmesini önermek. Disiplin kurulu
02.03.2005 tarih ve 25743 say×l×
yönetmeli÷e göre iùlem yapar.”
Didim Ticaret Odas× Meclis
Baùkan× Ümit Soneren, Meslek
Komiteleri’nin görevleri, sorumluluklar× ve çal×ùma ùekilleriyle ilgili
olarak aç×klamalarda bulundu.

TURùZM SEKTÖRÜ TùCARET
ODASI’NDA BULUøTU
Turizm Haftas× sonunda Turizm
Sektör Toplant×s× gerçekleùtirilerek,
sorunlar, s×k×nt×lar, çözümler, öneriler masaya yat×r×ld×.
úlçe Kaymakam× Ali Kat×rc×‘n×n baùkanl×÷×nda gerçekleùtirilen Turizm
Sektör Toplant×s×’na Belediye Baùkan× Mümin Kamac×, Akbük Belediye
Baùkan× M. Erçin Sandalc×, Akyeniköy Belediye Baùkan× Yusuf Deveci,
úlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk,
úl Genel Meclis Üyeleri Abdurrahim
Öztürk, Cahit Kaya, Hasan Yavuz,
Belediye Meclis Üyesi Figen Cevrem
Gürsoy, Turizm Derne÷i Baùkan×
Deniz Atabay, DúTAB Baùkan× Salih
Banko÷lu, Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver, Esnaf ve Sanatkarlar
Odas× Baùkan× Yaùar Pektaùo÷lu,
Kent Konseyi Baùkan× Osman Ayy×ld×z, Turizm Derne÷i Üyesi Kadir
Karakaya, meclis üyesi Hikmet Atilla,
Malmüdürü Alaattin Duyar, Ziraat
Odas× Meclis Baùkan× Bahattin Gökdemir, úlçe Tar×m Müdürü úsmail Efe,
Didim ve Yöresi Engelliler Derne÷i
Baùkan× Bedri Alt×ntaù ve sektörden
60 civar×nda turizmci kat×ld×.
Sayg× duruùu ve ústiklal Marù×’n×n
okunmas×n×n ard×ndan baùlayan
toplant×da, 2010 y×l× turizm sezonu
öncesi sorunlar, çözüm önerileri
konuùuldu.
Kaymakam Ali Kat×rc× konuùmas×nda, “Sektörlerden en k×r×lgan olanlar×ndan birisi de turizmdir. úùbirli÷i,
güç birli÷i, gönül birli÷i içerisinde
sorunlar×n çözümüne gidilebilir.
Bizlerde bu güç birli÷i daha önce bu
kadar yoktu, yak×n bir zamanda bu
birlikteli÷i sa÷layarak baz× çal×ùmalara imza att×k. Ve henüz yolun
baù×nday×z, k×sa ve uzun vadede
neler yap×labilir bunlar× hep birlikte
konuùarak bir çözüme ulaùt×rmal×y×z.
Çözüme ulaù×lan çal×ùmalarda da
mutlaka yararlar×n×n yans×d×÷× görülecektir,” ifadelerine yer verdi.

“Ekip çal×ùmas× gelecek y×llarda iyi
bir sinerji oluùturacakt×r,” diyen
Kaymakam Kat×rc×, d×ù dünyaya da
aç×larak kendimizi geliùtirdi÷imizden
bahsederek, “Önemli olan iyi bir
iùbirli÷iydi. Çal×ùmalar×n da takibi
yap×lmal× ki, hiçbir yat×r×m, hiçbir çal×ùma boùa ç×kmamal×. Çünkü Didim
geliùmek istiyor,” dedi.
Söz alan DúTAB Baùkan× Salih
Banko÷lu ise, “Bir çat× alt×nda toplanarak, faaliyetlerde bulunmam×z,
Didim aç×s×ndan büyük yararlar
getirece÷i ortadad×r. Bizler de birlik
ad×na üzerimize düùenleri yapaca÷×z.
Sorunlar×n neler oldu÷unu hepimiz
biliyoruz ve birliktelikle üstesinden
gelebiliriz. Yap×lan çal×ùmalar elbette
ki yeterli de÷il, bunun için iyileùtirme çal×ùmalar×na a÷×rl×k verilmeli,”
diyerek, Didim’e gelenler için daha
de÷iùik görünümlerin sunulmas×
gerekti÷ine dikkat çekti.
Turizm Derne÷i Baùkan× Deniz
Atabay, birçok sorunun oldu÷unu
ve acilen çözüm bekledi÷ini dile
getirerek, “Özellikle ilçemize gelen
yabanc×lardan çeùitli ùikâyetler al×yoruz. Bunlar×n ço÷u da basit çözümleri olan problemler, bunlarla ilgili
de çal×ùmalar yap×ld×÷×n× duyuyoruz.
Bu çal×ùmalar hakk×nda geniù bilgiler
verilmesini ve birliktelik içerisinde
çözülmesini istiyoruz,” ùeklinde
konuùtu.
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver
de, Didim’de ilklerin gerçekleùtirildi÷ini, birliktelikle çal×ùmalar×n devam
etmesi gerekti÷ini belirterek, “Çal×ùmalar neticesinde geriye dönüp
bakt×÷×m×zda daha güzel bir Didim’le
karù×laùmal×y×z. Didim’in olmas×
gereken yere getirilmesinde de
herkes destek vererek, elinden geleni
yapt×÷×na inan×yorum. Birliktelikle
baùar×lamayacak ùey yoktur,” diye
konuùtu.
Belediye Baùkan× Mümin Kamac×,

Didim’in eksiksiz geliùmesi için
çabalar×n boùa gitmemesi gerekti÷ini ve tüm halk×n da duyarl×l×÷×
ile belediyenin önünün aç×lmas×
gerekti÷ini dile getirdi. Tüm s×k×nt×lar×n belediyeye mutlaka bildirilmesi
gerekti÷ini de ifade eden Kamac××
“Yap×lan çal×ùmalara öncelikle sayg×
duyulmas× gerek, çünkü yap×lan iùler
göz önüne al×nmadan bozulmalar
oluyor. Fakat yaùan×lan bu yer hepimizin ve hepimiz sahip ç×kmal×y×z.
Daha da geliùtirmek için birlikte
çaba harcamal×y×z. Daha küçük ölçekte çal×ùmalar yap×ld×, fakat ùimdi
boyutlar büyüyor ve Didim giderek
geliùiyor. Bunun için de elbirli÷iyle
yapma ùans×m×z olan bu çal×ùmalara,
çözüm iradesindeki herkes kat×lmal×d×r,” dedi.
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GÜÇ BûRLû÷û

DùDùM TùCARET ODASI “GÜÇ BùRLùúù” TOPLANTISINDA
Ayd×n ve ilçelerindeki Ticaret ve
Sanayi Odalar× ile Borsalar× “Güç
Birli÷i” toplant×s×nda Nazilli’de bir
araya geldi. Toplant×ya, Vali Coù’un
yan× s×ra üç milletvekili de kat×ld×.
Toplant×n×n aç×l×ù konuùmas×n×
yapan Nazilli Ticaret Odas× Yönetim Kurulu Baùkan× Gültekin K×l×ç,
göreve geldikleri günlerin, küresel
ekonomik krizin etkilerinin en fazla
hissedildi÷i bir döneme rastlad×÷×n×
hat×rlatarak, krizin Türkiye’de ölçek
büyüklü÷üne bakmaks×z×n tüm iùyeri ve iùletmeleri olumsuz etkiledi÷ini
belirtti. Krizin en y×k×c× etkilerinden
birisinin, talep yetersizli÷i ve nakit
s×k×ù×kl×÷× olarak ortaya ç×kt×÷×n×
aktaran K×l×ç, Nazilli’nin oldukça
bereketli ve verimli bir arazi yap×s×
üzerinde bulundu÷unu dile getirerek, oda olarak bu durumun en iyi
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ùekilde de÷erlendirilmesini sa÷lamak için çabalad×klar×n× anlatt×.
MHP Ayd×n Milletvekili Ali Uzun×rmak da, Türkiye’nin geliùmesi
ve kalk×nmas× için çaba harcanmas×
gerekti÷ini belirterek, birlik ve beraberli÷in önemine iùaret etti.
AK Parti Ayd×n Milletvekili Mehmet Erdem de, bu güç birli÷inin
kuvvetlenmesini arzulad×÷×n× dile
getirerek, ‘’De÷iùim çok önemlidir.
dünya de÷iùiyor, Türkiye de÷iùiyor.
De÷iùimi durdurmak mümkün
de÷il. Önemli olan de÷iùime yön
vermek ve de÷iùimi kanalize etmektir. Bizler bunu baùarmak için çaba
harc×yoruz,” dedi.
AK Parti Ayd×n Milletvekili
Ahmet Ertürk ise konuùmas×nda,
Türkiye’nin zor günlerden geçti÷ini
kaydederek, bu zor günlerin ülkenin

kaderi olmamas× gerekti÷ini söyledi.
Ertürk, ‘’Türkiye yeni bir de÷iùim
projesi ile kendisine yeni bir yol
haritas× çizmektedir. Ancak bu yol
haritas× içinde yer almak istemeyenler, bunu sabote etmek istemektedirler. Art×k hedefimiz bu zor ve dar
günlerin aù×lmas×d×r,’’ dedi.
Toplant×n×n son konuùmas×n×
yapan Ayd×n Valisi Hüseyin Avni
Coù da, “Hepimiz ülkemizin, ilimizin, ilçelerimizin ve beldelerimizin
sorunlar× için birlik ve beraberlik
içerisinde davranarak ilerlemeye
devam edece÷iz, etmek zorunday×z.
Ben, bu güç birli÷i toplant×m×zda buraya gelerek bir arada olan tüm oda
ve meclis baùkanlar×m×za, yönetim
kurulu üyelerine teùekkür ediyorum. ‘Birlikten kuvvet do÷ar’ sözü
burada bir kez daha kan×tlanm×ùt×r.

Bu birliktelik, siyasi partilerimizin ve yerel yönetimlerimizin de deste÷iyle geniùletilerek, ilimizin, ilçelerimizin
ve beldelerimizin sorunlar×na daha iyi bir ùekilde çözüm
bulaca÷×z,” diyerek görüùlerini dile getirdi
Toplant×da konuùan Didim Ticaret Odas× Yönetim
Kurulu Baùkan× Ufuk Döver ise birlikte hareket etmenin önemini vurgularken, “Burada Ayd×n’×, Ayd×n ilini
konuùuyoruz. Bugün k×s×tl× zamanda Nazilli’nin istekleri
öne ç×ksa da bunlar sadece Nazilli’nin de÷il Ayd×n ilinin
s×k×nt× ve istekleridir. Bizler nas×l bir Ayd×n istiyoruz?
úçine kapanm×ù, Her türlü geliùme ve yenilikten uzak,
s×k×nt×lar×yla ve dertleriyle küçük ölçekte u÷raùan, ilçelerinin birbirinden habersiz oldu÷u ve giderek küçülen ya
da di÷er iller içerisinde yeterince büyüyemeyen bir Ayd×n m× istiyoruz? Yoksa para kazanan, sermaye yap×s×n×
güçlendirmiù, únsanlar× mutlu ve huzurlu, iù ve aù veren
örnek gösterilen bir il mi olmak istiyoruz. Bugünkü
durumumuzdan kim memnun? ústihdam yaratan, vergi
veren, paras×n× sermayesini, terini ve sa÷l×÷×n× kaybeden
bizler memnun de÷iliz… En önemli sorun ise, ‘Ayd×n ilinin tamam×nda büyümenin, geliùmenin liderli÷ini art×k
özel sektörün, bizlerin üstlenmesi gerekti÷i’ gerçe÷inin
kabul edilmesidir. Her ùeyin birilerinden beklendi÷i
ülke anlay×ù×ndan, yeni bir anlay×ùa geçmemiz gerekti÷idir.
Bizler bir bütün halinde güçlüyüz. Üretebildi÷imiz
ortak projelerin ve giriùimlerin say×s× artt×kça ilimizin

gerçek potansiyelini ortaya ç×karabiliriz. Bu nedenlerle
bugün burada kamuoyuna sunulacak bildirinin alt×na
büyük bir keyif ve mutlulukla imza at×yoruz. Birlikte
hareket etme bilinci ile bu toplant×y× organize eden ve
de÷erli varl×klar×yla buray× onurland×ran herkese teùekkür ediyorum. úlimizde ikinci bir üniversite kurulmas×
hepimizi heyecanland×rm×ùt×r. Birçok ilde oldu÷u gibi,
bizimde ilimize ikinci bir üniversite kazand×r×lmas×n×
yetkililerden isterken Ayd×n ve Ayd×nl× olarak bunu hak
etti÷imizinde bilinmesini istiyorum. Y×llarca ihmal edilmiù jeotermal enerjininde turizm, tar×m ve ×s×nma amac×
ile projelendirilmesi ilimiz için Allah’×n lütuf olan bu de÷erlerin, en iyi biçimde kullan×larak bölgemiz insan×na iù
ve aù olarak geri dönmesi hepimizin iste÷idir.
Bilindi÷i üzere, bu sene ilk kez, Ayd×n il ve ilçe odalar×
ile birlikte úzmir Fuar×’na kat×l×p, bir dizi tan×t×m faaliyetleri gerçekleùtirece÷iz. Bu faaliyetlerin bir az daha
büyültülerek, yurt d×ù×ndaki bir turizm fuarlar×na il
olarak kat×lmay× öneriyorum. Bakanl×÷×m×z×n da sundu÷u imkânlardan yararlanarak tlimizi ve ilimizin turizm
kapasitesini, tar×msal ve sanayi ürünlerini tan×tmam×z
hatta bir ad×m öne geçerek pazarlamam×z gerekti÷ini düùünüyorum. Bizler Didim Ticaret Odas× olarak;
Ayd×n’×n h×zla kalk×n×p, geliùece÷ine bölgenin lider ùehri
olaca÷×na inan×yoruz. Bunun için bir olmaya, diri olmaya
ihtiyac×m×z var. Birlik ve beraberlik içinde aùamayaca÷×m×z sorun olmad×÷×na inan×yorum, ”dedi.
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DIDYMA ANTùK KENTù VE APOLLON TAPINAúI’NA AùT
KAYNAK YAYIN TOPLAMA ÇALIøMASI
AMAÇ
Yaptûmz ara÷trmalarda gördük
ki ilçemizi ve bölgemizi ilgilendiren
fakat Didim’de hiçbir kurumda
bulunmayan onlarca eser Türkiye’nin
ve dünyann dört bir yanndaki
kütüphanelere ve kurumlara daûlm÷
durumdadr. Didyma antik kenti ile
ilgili yazlm÷ bir kitap Avustralya
Milli Kütüphanesi’nde, bir ba÷kas
Amerika’da California Üniversitesi
Kütüphanesi’nde kar÷mza
çkabilmektedir. ù÷te bu tür kitap ve
materyallerin odamz tarafndan tek
çat altnda toplanarak halkmzn,
ara÷trmaclarn ve akademisyenlerin
hizmetine sunulmasnn bizlere ve
ilçemize çok önemli deûerler katacaû
inancndayz.
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Ünlü tarihçi Heredot’un “ Gökyüzünün alt×ndaki en güzel yeryüzü”
olarak tan×mlad×÷× Didim ve çevresi
tarihin her döneminde bir uygarl×klar
merkezi olmuù, M.Ö 484- M.Ö 425
y×llar× aras×nda yaùayan Heredot’tan
beri yüzlerce tarihçi, gezgin, yazar
ve bilim insan× bu bölge ile ilgili
araùt×rmalar yapm×ù ve yüzlerce eser
yay×nlam×ùlard×r. úlçemiz Didim’de
bulunan halk kütüphanesinde, di÷er
okul kütüphanelerinde ve resmi
kurumlar×m×zda bugüne kadar yay×nlanm×ù yüzlerce eserden bir kaç×na
olsun rastlamak mümkün de÷ildir.
Bu durum bölge tarihinin tan×nmas×
ve turizmin geliùmesi ad×na önemli
bir eksikliktir. Didim Ticaret Odas×
olarak bu önemli eksikli÷in gide-

rilmesi ve gelecek nesiller ile konu
ile ilgili araùt×rma yapmak isteyen
bilim insanlar×na bir kaynak merkezi
oluùturma ad×na ulaùabildi÷i tüm yay×nlar× ve görsel materyalleri toplama
ve toplumla paylaùma görevini kendisine bir misyon olarak seçmiùtir.
TARùHÇE
úlçemize de ad×n× veren Didyma
(Apollon) tap×na÷× Anadolu’daki
úyon tap×naklar× içerisinde en büyük
ve en zengin olan×d×r. Didyma ad×
Yunanca’dan de÷il Anadolu dillerinden kaynaklan×r. Yunanca’da
“úkizler” anlam×na gelen “Didymi”
sözcü÷üne benzemesi, Apollon ve
k×z kardeùi Artemis’le iliùkisi oldu÷u
san×s×n× uyand×rmaktad×r.
Apollon Tap×na÷× bir Bilicilik ve

Kehanet Merkezi durumunda idi.
Didyma, mukaddes emanetleri,
zengin hazineleri, kutsal suyu ve
kutsal korulu÷u ile tan×n×r. Bu korulukta Apollon’un kutsal a÷ac× defne
yetiùtirilir. Apollon Tap×na÷×’n×n
plan× çeùitli yönlerden s×ra d×ù×, hatta
benzersizdir.
úyon düzenindeki yap× “dekastylos- dipteros” planl×d×r. Yani k×sa
yanlarda on sütun içeren iki sütun
dizisiyle çevrilmiùtir. ( Naosu k×sa
yanlarda on, uzun yanlarda yirmi bir
sütundan oluùur)
Didyma Apollon Tap×na÷×’na
giden kutsal yol Milet’ten baùlar.
Tap×na÷× ziyaret etmek isteyenler
zaman×n deniz vas×talar× ile Panormos (Bugünkü Maviùehir) liman×na
gelmekte ve buradan karaya ç×karak
taù döùeli kutsal yoldan Didyma ya
ulaùmaktayd×lar. Bununla beraber
kara yolculu÷unu tercih edenler için
de Didyma’ya ulaùan 15 km. uzunlu÷unda bir kutsal yol bulunmaktayd×.
Milet kentindeki Delphinion kutsal
alan×ndan baùlayan antik yol güneye
do÷ru, genel olarak k×y× boyundan
ilerleyerek Didyma Apollon kutsal
alan×na ulaù×yordu. Kutsal yolun
Didyma’ya ulaùan son kesiminde
her iki yanda oturur durumda olan
insan heykelleri ile aslan heykelleri
bulunmakta idi. Apollon Tap×na÷× arkaik ça÷da yaklaù×k yüz y×l boyunca
Branchildler ad× ile bilinen bir rahip
ailesi taraf×ndan yönetilmiùtir. Antik
ça÷×n en büyük tap×n×m merkezlerinden olan Didymaion’a M×s×r kral×
“Necho” ve daha sonrada Lydia kral×
“Kroisos” hediyeler göndermiùti. Alman Arkeolglar× 1962 y×l×nda tap×nak
çevresinde ve içerisinde yapt×klar×
araùt×rmalar ile tap×na÷a ait en eski
izlere ulaùm×ùlard×r. M.Ö. 6. yüzy×l×n
ilk yar×s×nda úyon dünyas×n×n ulaùt×÷×
parlak dönemde Apollon çok büyük
bir tap×nak haline gelmiùti. Arkaik
dönem tap×na÷× Helenistik dönem
tap×na÷×n×n alt×nda kald×÷×ndan
rekonstrüksiyonunu yapmak olanaks×zd×r. Bat× Anadolu yap× faaliyetleri

içerisinde Ephesos Artemision ve Samos Heraion tap×naklar× gibi dipteros
plan gelene÷ini takip eden an×tsal mimarinin en önemli örneklerindendir.
Sütunlar sütun baùl×klar× ve sütun kaideleri Ephesos Artemision’dakiler ile
ayn× karakterdedir. Tap×na÷×n sütun
gövdeleri 36 yivlidir. Yap×n×n d×ùar×dan görülen bölümleri mermerden
yap×lm×ùt×. Pronaosun sütunlar×n×n
alt k×sm× Ephesos Artemision’unun
ön yüzündeki sütunlarda oldu÷u
gibi kabartmalar ile süslüydü. Ele
geçen kabartmalara ait iki kad×n baù×
Berlin Müzesi’nde yer almaktad×r.
Tap×na÷×n üst örtüsüne ait ele geçen
parçalar azd×r. Bu parçalardan biri
ústanbul Arkeoloji Müzesi’nde, bir
di÷eri Berlin’de bulunan iki adet Gorgon kabartmal× köùe architrav veya
friz blo÷u, ve geisona ait paralardan
ibarettir. Gorgonlu köùe bloklar×ndan ústanbul’da bulunan parçan×n
yüksekli÷i 90,9 cm. derinli÷i 53 cm.
dir. Gorgon gövdesinin sol yar×s×n×n
iùlendi÷i kenarda figürün 33 cm
kadar gerisinde bir aslan kabartmas×na ait ön pençeler yer al×r. Berlin’deki
blo÷un yüksekli÷i 90,9 cm derinli÷i
76,3 cm dir. Ephesos Artemision,
Didyma Apollon ve Samos Polykrates tap×naklar× içerisinde “architrav
blo÷a” ait buluntu içeren tek örnek
Didymaion’dur. Helenistik dönemde
Apollon Tap×na÷×’n×n kahini Helen dünyas×n×n en ünlü kahiniydi.
Bu dönemde Delphoi’deki Pytoi
Tap×na÷×’n×n kahinini bile gölgede
b×rakm×ùt×.
Apollon Tap×na÷× kehanet yönünden önemli baùar×lar gösterir.
Kehanetlerin en önemlilerinden biri
de Büyük úskender’in kazanaca÷×
kehaneti olmuùtur. Bilicilik olan her
olay bir ùekilde rahiplerin dedi÷ine
geliyordu. Çok uzaklardan ve çeùitli
yerlerden gelen misafirlerle sürekli olarak görüùtükleri için hemen
hemen tüm siyasi s×rlar× biliyorlard×.
Özellikle siyasi kehanetlere bu bilgiler çok iùlerine yar×yordu. Didyma’da
Pers y×k×m×n×n ard×ndan bilicilik

merkezinin toparlanmas× uzun sürmüù fakat úskender’in geliùiyle inùaat
h×zlanm×ù ve bilicilik p×nar× yeniden
kaynam×ùt×r. Hayata dönen bilicilik
merkezinin kahinleri úskender’i
Zeus’un o÷lu olarak ilan etmiù ve
Gaugameia’da zafer kazanaca÷×n×
müjdelemiùtir.
Didyma’da tek etkinlik bilicilik
de÷ildir. Dört y×lda bir yap×lan
Büyük Didymeia øenlikleri, Roma
úmparatorlu÷u döneminde büyük
ra÷bet görmüùtür. Al×ù×lagelmiù spor
yar×ùmalar×n×n d×ù×nda hitabet, müzik
ve tiyatro yar×ùmalar× da düzenleniyordu.
Didyma Apollon Tap×na÷× kuruluùundan itibaren geçirdi÷i evreleri
s×ralarsak;
ARKAùK DÖNEM:
Olas×l×kla M.Ö. VIII. Yüzy×l×n sonlar×nda inùa edilen ilk temenos ve
ondan yüz y×l kadar sonra inùa edilen
kolonad küçük ve gösteriùsiz yap×lard×. úyon dünyas×n×n M.Ö. VI. yüzy×l×n
ilk yar×s×nda ulaùt×÷× dönemde ise
Didymaion büyük bir tap×nak haline
gelmiùtir. úyon ayaklanmas×ndan
sonra Lade Savaù×’n× kazanan Persler,
Milet’i ve onunla birlikte Didyma’y×
tahrip ettiler. Strabon’a göre arkaik
Didyma’y× M.Ö. 479’da Milet’i ya÷malayan Kserkses y×km×ùt×r. Bu arada
Brankhid’ler yani tap×na÷×n rahipleri
Apollon’a ihanet ederek Kserkses’e
teslim oldular. Persliler Sikyon’lu
Kanachason’un yapt×÷× bronz Apollon heykelini de Ectebana’ya götürdüler.
HELENùSTùK DÖNEM
Büyük úskender’in úyon kentlerini
ba÷×ms×zl×klar×na kavuùturduktan
sonra M.Ö. IV. yüzy×l×n sonlar×nda
tap×na÷×n yap×m×na yeniden baùland×.
Bu arada M.Ö. 300 y×llar×nda Suriye
Kral× I. Seleukhos, Ectebana’ya götürülmüù olan Apollon heykelini geri
getirtti ve yeni tap×na÷×n inùas× için
yard×mlarda bulundu. Yeni tap×na÷×n mimar× Paionios ve Daphnis ti.
Painoios Efesli olup Artemision’un
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mimarlar×ndan biriydi. Yeni tap×nakta dipteros planl× fakat birinci
tap×naktan çok daha büyüktür.
Arkaik dönemdeki tap×na÷×n ölçüleri
yaklaù×k olarak 87.65 x 40.89 metre
iken buna karù×l×k Helenistik dönemdekinin ölçüleri 109.34 x 51.13 metredir. Buna göre, bu tap×nak Efes’teki
Artemision’dan ve Samos’taki
Heraion’dan biraz küçüktü, ancak
Helen dünyas×n×n üçüncü büyük
dinsel yap×s×yd×. Yeni tap×naktaki bir
baùka yenilikte yap×n×n yüksekli÷i 3.
50 metre olan 7 basamakl× bir kaide
üzerinde durmas× ve ayr×ca ön yüzün
tam ortas×nda 14 basamakl× bir merdivenin bulunmas×d×r. Her iki özellik
Klasik Dönem Artemision’unda da
bulunmaktad×r. Önemli bölümleri
ayakta duran tap×nak kal×nt×lar×
ile dahi çok etkileyicidir. Çevrede
bulunan parçalarla bir gün Apollon
Tap×na÷×’n× büyük ölçüde onar×p
aya÷a kald×rmak olas×d×r.
ROMA DÖNEMù:
Do÷u yönünde d×ù peristasisin
ortas×ndaki 8 sütun kaidesi Roma
ça÷×ndand×r. Kaide süs motifleri
ve figürlü kabartmalar× bak×m×ndan karakteristik bir Roma iùçili÷i
gösterir. Bo÷a, grifon baùlar× ve d×ù
sütun s×ras×n×n iki köùesindeki tanr×
büstleri (Zeus, Apollon, Artemis, Leto
) ile süslü baùl×klar× ise çekici barok
stilleri bak×m×ndan M.S. 2. yüzy×l
karakterinde eserlerdir. Bunun yan×
s×ra, ayn× ùekilde d×ù sütun s×ras×n×n
architrav üzerindeki frizi oluùturan
Medusa baùlar× da M.S. 2. yüzy×lda
tamamlanm×ù olup figürlü baùl×klarla
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Apollon tapnaû ve çevrede bulunan Milet, Priene ve diûer antik
kent ve yaplarla ilgili olarak ba÷latlan
ara÷trma çal÷malar kapsamnda
04.05.2009 tarihinde personelimiz,
Arif Çolak ùstanbul a gönderildi. ùki gün
boyunca Alman Arkeoloji Enstitüsünde,
Fransz Anadolu Ara÷trmalar
Merkezi’nde, Hollanda Kraliyet Kültür
Ara÷trmalar Merkezi’nde, Koç Üniversitesi Kütüphanesi’nde çal÷malar
yapt. Buralarda bulunan konu ile ilgili
kitaplarn birer nüshas alnd ve gerekli olanlarnn fotoûraf çekimleri yapld
birlikte büyük olas×l×kla Aphrodisias
kenti ustalar× taraf×ndan iùlenmiùlerdir. Roma ça÷×nda de÷iùiklikler
yap×larak geniùletilmiùsede tap×nak
hiçbir zaman tamamlanamam×ùt×r.
BùZANS DÖNEMù:
Bu dönemde ise tap×na÷×n içine bir
kilise yap×lm×ùt×r. Tap×na÷×n 15 metre
güneyinde 7 basamakl× bir “stadion”
bulunuyordu. Bu stadion tap×na÷a
öyle yak×nd×r ki, tap×na÷×n basamaklar× oturma yeri olarak kullan×lm×ùt×r.
Bu stadion da Didyma’n×n dinsel törenlerine ba÷l× olarak yap×lan kutsal
yar×ùlar×n düzenlendi÷i anlaù×lmaktad×r. Stadion oturma s×ralar×n×n üzerine geç Helenistik döneme ait insan
isimleri kaz×nm×ùt×r. Alt basamaklarda oturma yerlerinden her birinin
belirli bir kiùiye ayr×ld×÷×n× gösteren
yaz×tlar vard×r. Yaklaù×k 200 ayr× isim
okunabilmektedir. Tap×nak H×ristiyanl×÷×n yay×lmas× s×ras×nda bir süre
kendi haline b×rak×ld× ve bundan sonra içine bir kilise ve baz× binalar yap×ld×. Bizansl×lar taraf×ndan tap×na÷×n

içine bir k×ùla ile askeri bir garnizon
inùa edildi ise de bu binalar ç×kan bir
yang×n sonucu harap olmuùtur. 15.
yüzy×lda tap×nak büyük bir zelzelede
y×k×ld×. 19. yüzy×lda tap×na÷×n kal×nt×lar×ndan da yararlan×larak Yoran
Köyü meydana getirildi.
Tap×nak hakk×ndaki ilk bilgileri
1834 tarihinde Anadolu’yu gezen
Frans×z seyyah Charles Texier ve
Halikarnasos’ta kaz×lar yapan úngiliz
arkeolog Newton toplad×lar.
Apollon Tap×na÷×’nda ki ilk kaz×lar
úngiliz heyeti taraf×ndan yap×ld× fakat
bu kaz× ilmi olmaktan uzakt×. 1872
y×l×nda tap×nakta Frans×zlar Thomas
ve Rayet baùkanl×÷×nda çal×ùt×lar.
Sistemli kaz×lar ancak 1904’te Berlin
Müzesi ad×na Almanlar taraf×ndan
yap×lmaya baùland×. Bu kaz× devrin
ünlü arkeologu Prof. Thedor Wiegand baùkanl×÷×nda 1913 y×l×na
kadar devam etti.
Bu kaz×lar×n toplu sonuçlar× 1914
y×l×nda H. Knackfus taraf×ndan
DúDYMA adl× kitapta yay×nland×.
Bu tarihten sonra kaz× çal×ùmalar×n×
Alman Arkoloji Enstitüsü yürütmüùtür. 1924-1925 y×llar×nda yine
Almanlar taraf×ndan tap×nakta kaz×
çal×ùmalar× yap×lm×ùt×r. 1962 y×l×nda
tap×nak içinde ve çevresinde yap×lan
çal×ùmalarda Didymaion’daki en eski
yap× izlerini bulmuùlard×r. Henrich
Dreup M.Ö. 8. ya da 7. yüzy×lda yap×lm×ù olmas× gereken ilk temenosun
kuzey ve güney temellerinden beùer
metrelik kal×nt×lar×n× ortaya ç×karm×ùt×r. Yine 1962 y×l×nda R. Naumannve
Klaus Tuchelt, Didymaion’un Helenistik dönem yap×s×n×n güneybat×

ucunda M.Ö. 7. yüzy×l×n sonunda
inùa edilmiù yaklaù×k 3.60 x 15.50
metre ölçüsünde bir kolonad ortaya
ç×karm×ùlard×r. Kolonad ile Çekos
karù× karù×ya oldu÷una göre ilk
Didymaion’un M.Ö. 7. yüzy×lda bu
ek yap× ile geniùletildi÷i anlaù×lmaktad×r.
Günümüzde ise kaz×lar yine Alman Arkeoloji Enstitüsü arkeologlar×ndan Andreas Furtwangler baùkanl×÷×ndaki kaz× ekibi taraf×ndan
devam ettirilmekte olup merkezi
ústanbul’da olan enstitü zaman,

zaman kaz× raporlar× yay×nlayarak
bilgilendirmektedir.
Apollon Tap×na÷× ve Didyma antik
kenti ile ilgili olarak yaz×l× ve görsel
kaynaklar×n say×ca en fazla yay×nc×s×
konumunda olan kurum yaklaù×k
105 y×ld×r bu bölgede kaz× çal×ùmalar×n× yürüten Alman Arkeoloji
Enstitüsü’dür. Bununla beraber,
Kültür ve Turizm Bakanl×÷×’n×n 1972
y×l×ndan beri düzenli olarak yay×nlad×÷× Kaz× Sonuçlar× Toplant×lar×
kitab× da önemli bir yere sahiptir.
Apollon Tap×na÷× ve Didyma antik

KùTAPLARINDA APOLLON
TAPINAúINDAN BAHSEDEN ANTùK
DÖNEM YAZARLARI
Apollodoros
Herodotos
Homeros
Plinius
Strabon
Vitrivius

MODERN KAYNAKLAR
Bu liste, yüzy×ldan beri üzerinde
arkeolojik araùt×rmalar devam
eden Didyma antik kenti ile ilgili
yaz×l× kaynaklar×n ùüphesiz küçük
bir parças×d×r. Halen devam eden

araùt×rmalar×m×zda her geçen gün
yeni bir kitap ya da doküman×n
varl×÷×ndan haberdar olmaktay×z.
Bu yay×nlar×n d×ù×nda ülkemiz
üniversitelerinin arkeoloji bölüm-

lerinde okuyan ö÷rencilerin, ve
uzman arkeologlar×n haz×rlam×ù
olduklar× yüzlerce bilimsel makale, bitirme tezi ve dönem tezi
mevcuttur.

Herda A.
Charles Texier
Mehmet Yaldz
George E. Bean
Prof. Dr. Bilge Umar
Kerim Özbekler
Ekrem Akurgal
J. Freely
Suzan Bayhan
Alman Arkeoloji Enstitüsü
Alman Arkeoloji Enstitüsü
Ekrem Akurgal
George E. Bean
Müntekin Ökmen
John Manuel Cook
Firuzan Knal
Arif Mümt Mansel
Leonel Pearson
Freya Stark
Eric Herbert Warmington
R.E. Wychereley
Aziz Ogan
Ozan Saûdç
Dr. Z. Ta÷lkloûlu
Wolfgang Günther
TH. Wegang
Jens Birnbaum
Hakk Gültekin
Alman Arkeoloji Enstitüsü
Prof. Dr. R. Naumann

Kenti ile ilgili yay×nlanan eserler ve
içerisinde bu konu ile ilgili bölümler
bulunan yaz×l× kaynaklar×n baz×lar×
ùunlard×r.

Apollon Delphinios das Prytaneion und die Agora von Milet
Küçük Asya Çoûrafyas, Tarihi ve Arkeolojisi
Güne÷in ve Sularn Ülkesi Milet, Didim, Priene
Ionia
Eski Çaûda Ege Bölgesi
Aydn ve ùlçeleri
Ege ve Bat Uygarlûnn Doûduûu Yer
Türkiye Uygarlklar Rehberi
Priene, Miletus, Didyma
Marburger Winckelmann- Program - 1
ùstanbuler Mitteilungen
Anadolu Uygarlklar
Aegean Turkey
Heredot Tarihi
Panionion
Eski Anadolu Tarihi
Ege ve Yunan Tarihi
Logographes ve Hecataeus
Ionia A Quest
Strabon
Antik Çaûda Kentler Nasl Kuruldu
Didim’de Apollon Mabedi Klavuzu
Aydn
Anadolu’da Apollon Kültü ile ilgili Kaynaklar
Didyma Berich Über die Arbeiten 1969
Ddyma
Der Apollontempel von Didyma
Miletos
Neue Forschungen in Greschschen Helgtümern
Didyma Führer
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Klaus Tuchelt
Franz Rutzen Verleger
Joseph Fontenrose
Gerhard Tuttahs
Gürol- Zeynep Sözen , Münir Ekonomi
P. Wilski
H. Knackfub
G.Kawerau – A. Rehm
J. Hülsen
A.V. Gerkan
H. Knackfub
A.v. Gerkan
A.v. Gerkan – F. Krischen
Th. Wiegand
A.v. Gerkan
W. Bendt
K. Wulzinger
A. Philippson
F. Krauss
Baedeker – Reiseführer
Beloch j.
Bilitza U.V.
Bosworth A.B.
Brinkmann R.
Brönder E.
Brönder E.
Chouch D. P.
Finley M. H
Garbrech G
Toelle- Kastenbein R
Amandry Pierre
Bean George E.
Bilabel Friedrich
Bouche – Leccercq A.
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Quellhaus und Naiskos im Didymeion nach den Perserkriegen
Apollon (1896)
Werkzeichnungen am jüngeren Didymaion Vorberich
Überlegungen zur Baugeschichte des Naiskos im Apollontempel
Tierknochenfunde aus Didyma
Schneckengehause und Muschelscenfunde aus Didyma
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ÇALIøMALARIMIZ
Didim Ticaret Odas×’n×n 2009 y×l×
faaliyet planlar×ndan biri de ilçemizin en önemli kültür ve tarih varl×÷×
ayn× zamanda simgesi olan Apollon
Tap×na÷×, ile Didyma antik kenti ve
yak×n çevremizde bulunan di÷er kültürel ve tarihi de÷erlerle ilgili olarak
bugüne kadar gerek yerli, gerekse
yabanc× bilim adamlar×n×n, seyyahlar×n ve di÷er ilgililerin yazm×ù
olduklar× kitaplar× ve di÷er görsel
dokümanlar× odam×z çat×s× alt×nda
toplama çal×ùmas×d×r.
Yapt×÷×m×z araùt×rmalarda gördük
ki, ilçemizi ve bölgemizi ilgilendiren
fakat Didim’de hiçbir kurumda bulunmayan onlarca eser Türkiye’nin
ve dünyan×n dört bir yan×ndaki kütüphanelere ve kurumlara da÷×lm×ù
durumdad×r. Didyma antik kenti ile
ilgili yaz×lm×ù bir kitap Avustralya
Milli Kütüphanesi’nde, bir baùkas×
Amerikada California Üniversitesi
Kütüphanesi’nde karù×m×za ç×kabilmektedir. úùte bu tür kitap ve
materyallerin odam×z taraf×ndan tek
çat× alt×nda toplanarak halk×m×z×n,
araùt×rmac×lar×n ve akademisyenlerin
hizmetine sunulmas×n×n bizlere ve
ilçemize çok önemli de÷erler kataca÷× inanc×nday×z.
Apollon Tap×na÷× ve çevrede
bulunan Milet, Priene ve di÷er
antik kent ve yap×larla ilgili olarak
baùlat×lan araùt×rma çal×ùmalar×
kapsam×nda 04.05.2009 tarihinde
personelimiz Arif Çolak, ústanbul’a
gönderildi. úki gün boyunca Alman
Arkeoloji Enstitüsü’nde, Frans×z

Anadolu Araùt×rmalar× Merkezi’nde,
Hollanda Kraliyet Kültür Araùt×rmalar× Merkezi’nde ,Koç Üniversitesi
Kütüphanesi’nde çal×ùmalar yapt×.
Buralarda bulunan konu ile ilgili
kitaplar×n birer nüshas× al×nd× ve
gerekli olanlar×n×n foto÷raf çekimleri
yap×ld×. Daha sonra Ayd×n Adnan
Menderes Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü ö÷retim elemanlar×yla
görüùüldü, kendilerinde bulunan
çeùitli kitap ve tezler al×narak birer
nüshas× elde edildi, yine bu kiùilerin
yönlendirmesi ile Tarih Bölümü
ö÷retim elemanlar×yla görüùüldü .
Üniversitenin Arkeoloji Bölümünden Arù. Gör. Sedat Akkurnaz, Yrd.
Doç. Suat Ateùlier, Doç. Dr. Engin
Akdeniz ve tarih bölümünden Yrd.
Doç. Dr Günver Güneù ile Sanat
Tarihi Bölümü’nden Araù. Gör.
Mükerrem Kürüm ile görüùüldü. Bu
görüùmelerin sonucunda araùt×rma
görevlisi Sedat Akkurnaz kendisinde
bulunan dokümanlar× e-posta yoluyla bizlere ulaùt×rd×. Yine Gazeteci
øavgu Ayd×n’×n elinde bulunan eski
Apollon Tap×na÷× ile ilgili foto÷raflar
taraf×m×za kullan×lmak üzere verildi.
Milet Müze Müdüresi Hasibe Akat
ile yap×lan görüùmeler sonucunda
müze kütüphanesinde bulunan
eserlerin baz×lar× odam×za ba÷×ùlanm×ù, baz×lar× ise fotokopi çekiminin
ard×ndan iade edilmek üzere emaneten al×nm×ùt×r. 9 Eylül Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü Ö÷retim Görevlisi
øükrü Tül’ün bu bölge konusunda
en yetkin akademisyenlerden biri

oldu÷u bilgisinin ard×ndan kendisinin ö÷rencileri ile yapt×÷× Milet ve
Apollon Tap×na÷× inceleme gezisi
esnas×nda görüùülmüùtür. Bizlere 9
Eylül Üniversitesi’nin ba÷l× oldu÷u
üniversiteler aras× bilgi paylaù×m a÷×
vas×tas× ile çok say×da makale, tez
ve kitap örne÷ine ulaùt×rabilece÷inin sözünü verdi. Bunun üzerine
Yönetim Kurulu üyesi Gürol Çelik,
Alper Kökùen ve Arif Çolak ile úzmir
9 Eylül Üniversitesi’ne gidilmiù ve
øükrü Tül hocam×zdan sözünü ettikleri dokümanlar üniversiteler aras×
bilgi a÷×ndan yararlan×larak elde
edilmiùtir.
únternet üzerinden yap×lan
araùt×rmalar sonucu Ankara Adnan
Ötüken Kütüphanesi’nde bulunan
kitaplar×n birer örne÷inin al×nmas×
için Ceyhun Karaca’dan yard×m
istenmiù, kendilerinin kütüphaneden fotokopisini ald×÷× üç adet kitap
elimize ulaùm×ùt×r. 05.06.2009 tarihi
itibar× ile elimizde toplam sayfa
say×s× 4910 olan 35 adet kitap ve tez
örne÷i ile yaklaù×k 800 adet foto÷raf
arùivi bulunmaktad×r. Bu yay×nlar×n
16 adeti Almanca 14 adeti Türkçe 2
adeti ise úngilizce’dir. Bu rakamlarla
bile bugün itibariyle bölge ile ilgili
en çok yay×n× bir arada bulunduran kurum niteli÷indeyiz. Bunlarla
beraber Kültür ve Turizm Bakanl×÷×
Kültür Varl×klar× ve Müzeler Genel
Müdürlü÷ü yetkilileri ile temasa
geçilerek içeri÷inde bölgemizdeki
antik kentlerin kaz× sonuçlar× raporlar×n×n da yer ald×÷× 23 cilt ve 11455
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RAPOR
sayfadan oluùan Kaz× Sonuçlar× Toplant×s× kitaplar× odam×zz bünyesine
kazand×r×lm×ùt×r.
Üniversitelerimizin arkeoloji, tarih
erinden hove sanat tarihi bölümlerinden
rimiz devam
calar×m×zla görüùmelerimiz
etmekte olup onlar×n yönlendirmesi
usunda çal×ùve tavsiyeleri do÷rultusunda
cektir.
malar×m×z devam edecektir.
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Didyma Teka÷aç Burnu Poseidon Altar×
Der Apollontempel von Didyma
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Anadoluda Apollon Kültü
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Apollon Mabedi K×lavuzu
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Anadolu’da Apollon Kültü úle úlgili Kaynaklar
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Büyük Menderesin Sular×nda Priene, Milet, Didim
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GIDA - SA÷LIK

DùDùM’DE “BEYAZ ùNCù BAYRAúI VE BERATI” DENETLEMELERù
Tar×m ve Köy úùleri Bakanl×÷× taraf×ndan baùlat×lan, g×da sektörüne
yönelik “Beyaz únci Bayra÷× ve Berat×”
projesi kapsam×nda Didim’deki aday
iùletmelerin denetimleri yap×ld×.
Baùvuran otel ve restorantlarda
gerçekleùtirilen denetimlere Ayd×n
úl Tar×m Müdürlü÷ü’nden Biyolog
Emine Bilir Bal, G×da Mühendisi
Çi÷dem Günayd×n, Didim Belediyesi
G×da Mühendisi øencan Efeyurtlu,
Didim úlçe Tar×m Müdürü úsmail Efe
ile Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver kat×ld×.
2. denetimlerde Do÷uù Didim Marina
Yat Kulübü Restorant×, Nazar Otel,
Horizon Otel, Didim Teras Park,
Palm Wings Otel mutfaklar× denetlemeye tabi tutuldu. Denetlemelere
kat×lan Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver, gördükleri manzaran×n
kendilerini mutlu etti÷ini söylerken,
“Turizm kenti Didim’de Beyaz únci
bayra÷×n× hak edecek iùletme say×s×n×n çok daha fazla oldu÷una inan×yorum. Bu bayra÷× almak için son
müracaat günü yok. Bundan dolay×
iùletmelerimizden eksiklerini tamamlayanlar y×l içerisinde istedikleri an
úlçe Tar×m Müdürlü÷ü’ne müracaat
edebilirler. Didim turizminin yüz ak×
olacak tesislerimizin artmas×n× gönülden diliyorum,” dedi.

DùDùM TùCARET ODASI’NDAN PORTÖR
MUAYENESù HùZMETù
Geçen y×l Didim Ticaret Odas× taraf×ndan baùlat×lan g×da çal×ùanlar×na
yönelik portör muayeneleri, bu y×l
da yine oda’n×n katk×lar×yla 1 - 10
Haziran 2010 tarihinde yap×ld×.
úl Sa÷l×k Müdürlü÷ü yetkilileriyle
görüùmelerin neticesinde bu hizmetin sa÷land×÷×n× belirten Didim
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver
ùunlar× söyledi, “G×da sektöründe
çal×ùanlar için yap×lmas× zorunlu

portör muayeneleri úl Sa÷l×k Müdür
Yard×mc×s× Cemal Sezgin ile yapt×÷×m×z görüùmeler sonucunda esnaf×m×z×n ilçe d×ù×na ç×kmas×na gerek
kalmadan bu hizmeti alabilmesi
için her y×l oldu÷u gibi yine bu y×l
da Ticaret Odas× hizmet binas×nda
yap×lmas× konusunda destek verdi.
Biz de geçen y×l baùlatt×÷×m×z bu
hizmeti bu y×l da sürdürmekten
mutluyuz,” dedi.
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ETKûNLûK

MÜøTERùYù ANLAMA VE SATIø ARTTIRMA YÖNTEMLERù
KONFERANSLA ANLATILDI
Didim Ticaret Odas× ve Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek
Yüksek Okulu iùbirli÷i ile esnaflara
ve halka yönelik “Müùteriyi Anlamak ve Sat×ùlar× Art×rman×n Yöntemleri” konulu seminer düzenlendi.
Didim Ticaret Odas× Konferans
Salonunda gerçekleùtirilen konferansa, Didim Kent Konseyi Baùkan×
Osman Ayy×ld×z, Belediye Meclis
Üyeleri Serdar Topal ve Kadir Karakaya, Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver ve Meclis Üyeleri, esnaf
temsilcileri, vatandaùlar ve ö÷renciler kat×ld×. Konferansta ilginin
yo÷un oldu÷u görüldü.
Konferansta konuùan Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek
Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr.

Atilla Yüksel “Müùteriyi Anlamak ve
Sat×ùlar× Art×rman×n Yöntemleri” konulu seminerde slayt eùli÷inde bilgiler verdi. Yüksel Müùterinin sat×ù
esnas×ndaki durumunu anlat×rken,
“Müùteri neden sat×n al×r, neden
sat×n almaz bunlar sat×ù için önemli unsurlar. Bu anlamda herkese
müùteri diyemeyiz. Çünkü müùteri
duyular× ve duygular× ile al×ùveriù
yapar. Burada ilk olarak müùterilerin zekâs×na de÷il, duygular×na
hitap edilmeli. Müùteri karars×zd×r;
sat×ù× iyi yapamaz isek sadece bir
kez ürünü satar×z, müùteriye fayda
ve çözümler götürerek sat×ù yap×lmal×. Sat×ù esnas×nda müùteriye kendisinin iyi hissetmesini tasarrufunu,
para ve süre anlamda kazanc×n× ve

DTO BASINLA BùR ARAYA GELDù

Didim Ticaret Odas× Meclis Baùkan×
Ümit Soneren ve Yönetim Kurulu
Baùkan× Ufuk Döver, Didim’de görev
yapan bas×n mensuplar×yla bir araya
geldi.
Didim Ticaret Odas× yönetimi
Didimli bas×n mensuplar×yla bir
araya geldi. 11 Temmuz Cumartesi
günü saat 09:00’da Didim Ticaret
Odas×’nda verilen kahvalt×l× bas×n
toplant×s×na Didim Ticaret Odas×
Meclis Baùkan× Ümit Soneren, Yönetim Kurulu Baùkan× Ufuk Döver,
Meclis Baùkan vekili Ergun Korkmaz
ve bas×n mensuplar× kat×ld×.
Toplant×da konuùan Didim Ticaret
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Odas× Yönetim Kurulu Baùkan× Ufuk
Döver, tan×ùma ve kaynaùma amaçl×
bir toplant× oldu÷unu söylerken bu
toplant×da, “Didim’in sorunlar×n× takip eden bas×n mensubu arkadaùlar×m×zla gündemi de÷erlendirmek ve
odam×z×n yapaca÷× çal×ùmalarla ilgili
karù×l×kl× fikri al×ù veriùinde bulunma
amac×yla düzenledik,” dedi.
“Küçük hesaplar yap×lmadan esnaf×m×z korunmal× ve ortak hareket
edilmeli. Bizler Didim’de farkl×l×klar×m×zla birlikte yaùayaca÷×z. Bu
anlamda birliktelik de sergilemeliyiz.
Birleùtirici ve ortak ak×lla çözümler
bulabiliriz,” diye konuùtu.

dürüst ve güvenilir bir imaj sergilemekte önemlidir. Bu tür tutumlar×n
tersi ise sat×n almay× engeller. Müùterinin istek ve taleplerine do÷ru
ùekilde cevaplamakta önemli… Bu
sat×ùlarda sat×ù temsilcinin samimiyeti dürüstlü÷ü, giyimi kulam× ve
ilgisi de önemli,” dedi.
Konferansta reklam×n ve tan×t×m×n
nas×l yap×laca÷×na örnek olmas×
amac×yla kat×l×mc×lara kibrit kutusu
ve jelatin ka÷×d× da÷×t×larak, herkesin bu malzemeleri kullanarak sat×ù
yapmas× istenildi.
Kat×l×mc×lar yapt×klar× de÷iùik
ambalaj kutular× ile sat×ù yapaca÷×
yöntemi anlatt×lar. Konferanstaki
bu etkinlikle kat×l×mc×lar×n bire bir
fikirleri ele al×nd×.

TùCARET ODASI’NDAN GÖRKEMLù KONSER
Didim Ticaret Odas× sponsorlu÷unda ünlü ùair ve söz yazar× Ahmet
Selçuk úlkan Didimliler’le buluùtu.
úlkan konserinde söyledi÷i ùiirlerle
davetlilere unutulmaz bir akùam
yaùatt×. 7 A÷ustos Cumartesi günü
saat 21:30’da verilen konser, Didim
Ticaret Odas×’nca yap×m× tamamlanan Aytaç - Nurullah Kocab×y×k
Kültür Merkezi’nde gerçekleùtirildi.
Kap×lar×n× ilk kez Ahmet Selçuk úlkan
konseriyle açan Kültür Merkezi,
davetlilerden tam not ald×.
“Ayr×l×klar×n øairi” olarak bilinen
ünlü sanatç× Ahmet Selçuk úlkan’×n
konserini dinlemeye gelenler aras×nda Didim Kaymakam× Ali Kat×rc×
ve eùi, Didim Ticaret Odas× Baùkan×
Ufuk Döver ve eùi, Meclis Baùkan×
Ümit Soneren, AK Parti Didim úlçe
Baùkan× Abdurrahim Öztürk, úl
Genel Meclis Üyesi M. Cahit Kaya,
AK Parti Belediye Meclis Üyesi Figen
Cevrem Gürsoy, úlçe Milli E÷itim
Müdürü Ertu÷rul Öksüz, Malmüdürü Alaattin Duyar, Didim Turizm
Derne÷i Baùkan× Deniz Atabay, DSP
úlçe Baùkan× Taci Erbaù, MHP úlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti úlçe
Yönetim Kurulu Üyeleri, Didim Ticaret Odas× Meclis Üyeleri yer al×rken,
çok say×da davetli de konsere kat×ld×.
Konser öncesinde konuùan Didim
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver,
Aytaç - Nurullah Kocab×y×k Kültür
Merkezi’ni tamamlamaktan duyduklar× gururu dile getirirken, “Göreve gelir gelmez yapaca÷×m×z iùler
aras×nda yeralan kültür merkezimizi
k×sa sürede tamamlad×k ve sizlerin
hizmetine açt×k. Eksikliklerimiz olursa aff×n×za s×÷×n×yoruz. Bu salonumuz
d×ù×nda alt katta 2 ayr× salon daha
bulunmaktad×r. Bu yeri ilk kez bu
konserle açt×k. Önümüzdeki günlerde resmi aç×l×ù×n× yapaca÷×z. Eme÷i
geçenlere teùekkür ediyorum,” dedi.
Didim Kaymakam× Ali Kat×rc× ise
bu tür sosyal alanlar×n ilçeye ka-

zand×r×lmas×n×n önemli oldu÷unu
söylerken, “Bu tür yerler ilçemizde
düzenlenecek sosyal, kültürel ve
sanatsal faaliyetlerin icra edilmesi
için gerekli yerler. Ticaret Odam×za
ve hay×rseverimize teùekkür ediyorum,” dedi.
Ard×ndan sahne alan Ahmet Selçuk
úlkan “Ayr×l×klar×n øairi” adl× ùiiriyle
davetlilerin karù×s×na ç×kt×. Aard×ndan k×sa bir konuùma yapan ve
hayat×nda kesitler anlatan úlkan; “Bu
zamana kadar yazd×÷×m ùiirlerin 670
tanesi ùark× olup dillere düùmüù. Bu
say× Guinnes Rekorlar Kitab×’na girdi, ne mutlu bana,” dedi. úlkan daha
sonra sözlerini kendisinin yazd×÷× ve
ünlü sanatç×lar×n seslendirdi÷i ùark×lar×, ùiirlerle tamamlayarak davetlilere unutulmaz bir gece yaùatt×.
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TURNUVA - ÖDÜL TÖRENû

DùDùM TùCARET ODASI’NDAN 1. BADMùNTON TURNUVASI
Badminton, tenis sporuna benzeyen
fakat gerek file yüksekli÷i, gerekse
topunun tüylü bir yap×ya sahip
olmas× nedeniyle oynanmas× daha
kolay olan ve 4 yaù×ndan 90 yaù aras×
herkesin yapabilece÷i bir spor dal×.
Halk E÷itim Merkezi ve Gençlik Spor
úl Müdürlü÷ü koordinesinde aç×lan
YSO. Badminton dal×nda 90 civar×nda ö÷rencinin olmas× bile bu spora
oln ilginin bir göstergesi. Bunun
yan×nda özel Badminton antrenmanlar×na kat×lan de÷iùik mesleklerden
birçok vatandaù×m×z bulunmakta.
Didim Ticaret Odas× sponsorlu÷unda Didim’de ilk kez ferdi dalda
badminton turnuvas× düzenledi.
Son y×llar×n en çok be÷enilen ve ilgi
çeken spor dallar×ndan biri olan ve
ilçemiz Didim’de de h×zla yayg×nlaùan badminton sporu ile ilgilenenler
ilk kez bu turnuvada bir araya geldi.
29 May×s Cumartesi günü Didim Kapal× Spor Salonu’nda
saat 10:00’da baùlayan turnuva
saat 17:00’ye kadar Kapal× Spor
Salonu’nda sürdürüldü. Turnuvay×
AK Parti Ayd×n Milletvekili Mehmet
Erdem, Didim Garnizon Komutan×
Yarbay Ayhan Binay, AK Parti Didim
úlçe Baùkan× Abdurrahim Öztürk,
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver ve meclis üyeleri izledi.
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Bayanlar ve erkekler kategorilerinde 18 yaù üzeri ve 18 yaù alt×nda 4
kategori olarak s×n×fland×r×lan maçlar
sonunda ilk dört dereceye girenlere
madalya ve hediyeler verildi.
Madalya töreninde konuùan AK
Parti Ayd×n Milletvekili Mehmet
Erdem turnuvaya kat×lan tüm sporculara teùekkür ederken, “Sporun
her dal× sa÷l×kl× yaùam için gerekli…
Didim’de bu tür sporlar× turnuva haline getiren odam×za ve yönetimine
teùekkür ediyorum,” dedi.
29 May×s Cumartesi günü Didim
Kapal× spor salonunda saat 10.00
da baùlayacak turnuvaya 75 sporcu
kat×ld×. Bir gün süren turnuvada
bayanlar ve erkekler kategorilerinde
18 yaù üzeri ve 18 yaù alt×nda çeùitli
kategoride s×n×fland×r×lan maçlar
sonunda ilk dört dereceye girenlere
madalya ve hediyeler verildi.
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver, halk×n spor konusunda daha
aktif olmas× amac×yla bu turnuvay× düzenlediklerini söylerken,
“Didim’in sosyal ve kültürel yap×s×na
da katk× sunmak için elimizden geleni yap×yoruz. Halk×m×z×n bu tür organizasyonlara ilgi göstermesi bizim
için sevindirici... Eme÷i geçenlere ve
dereceye giren sporcular× kutluyorum,” dedi.

Ard×ndan dereceye giren sporculara
madalyalar× ve hediyeleri protokol
taraf×ndan verildi.
Turnuvada dereceye girenler ise ùu
ùekilde;
11 Ya÷ Bayan: 1- Betül Hatipoûlu,
2- Gökçen Korkmaz, 3- ùlknur Engil, 3Ceylan Akta÷...
11 Ya÷ Erkek: 1- Ali Berk Ye÷il Duman,
2- Cem Akba÷, 3- Süleyman Ekiz, 3Berk Ergenekon...
13 Ya÷ Bayan: 1- Ceyda Akboûa, 2Bengisu Er, 3- Sena Erkan, 3- Bengisu
Özcan...
13 Ya÷ Erkek: 1- Ömer Suba÷, 2- Turgut
Ylmaz, 3- Ramazan Örk, 3- Kortay
Gülsoy...
15 Ya÷ Bayan: 1- ùlknur Karakeçili,
2- I÷l Alar, 3- ùpek Akkor, 3- Yaren
Aytekin...
15 Ya÷ Erkek: 1- Burak Kafal, 2- Yusuf
Eren, 3- Mutluhan Mutlu, 3- Selim
Bekta÷...
17 Ya÷ Bayan: 1- Neslihan Korkmaz,
2- Müzeyyen Aydn, 3- Sema Çaûlak,
3- Esra Balks...
17 Ya÷ Erkek: 1- Serdar Döver, 2- Remzi
Çakr, 3- Ramazan Kartal, 3- Onur
Akba÷...
18 Ya÷ Erkek: 1- Kasm Güne÷er, 2- Hakan Ko÷ar, 3- Mustafa Duran, 3- Mür÷it
Arkanl...

DùDùM TùCARET ODASI BAøARILI HENTBOLCULARI ÖDÜLLENDùRDù
15-20 Haziran tarihleri aras×nda
Didim Kapal× Spor Salonunda
yap×lan Türkiye Genç Erkekler
Hentbol øampiyonas×’nda oynad×klar× mevkilerin en iyisi seçilen
sporcular Didim Ticaret Odas×
taraf×ndan ödüllendirildi. øampiyonan×n madalya töreninden önce
gerçekleùtirilen ödül töreninde
Didim Ticaret Odas× taraf×ndan
yapt×r×lan eùofman tak×mlar× Oda
Yönetim Kurulu Baùkan× Ufuk Döver taraf×ndan baùar×l× sporculara
takdim edilirken, müsabakalar×n
hakem ve gözlemcileri de Didim i
hat×rlatan birer plaketle ödüllendirildi.
Ufuk Döver yapt×÷× aç×klamada,

“úlçemizde bir Türkiye øampiyonas×
düzenlenmesinden dolay× son derece mutluyum. Y×l içerisinde ulusal
ve uluslararas× müsabakalar×n daha
s×k organize edilmesini ilçemizin
tan×t×lmas× aç×s×ndan çok önemli
görüyorum. Buraya her gelen spor
tak×m× ilçemize katma de÷er oluùturmakta, var olan deniz ve tarih
turizmimizin yan×nda spor turizmi
de gün geçtikçe geliùmektedir. Biz
Ticaret Odas× yönetimi olarak özendirici olmak ad×na ve yap×lacak olan
organizasyonlar× destekleme ad×na
baùar×l× sporcular×m×z× ödüllendirdik. Bu tür çal×ùmalar×m×z bundan
sonra da artarak devam edecektir,”
dedi.

Oynad×klar× mevkilerin en iyisi seçilen sporcular.
1- En ùyi Kaleci: Uûur Yavuz (Bursa
Nilüfer Belediye Spor)
2- En ùyi Sol Kanat Oyuncusu: Ö. Kaan
Erdin (Ankara TED Koleji)
3- En ùyi Sol Oyun Kurucu: Atlay
Morgül (ùstanbul CENT Koleji)
4- En ùyi Orta Saha Kurucu: Alp Ali
Özdemir (Ankara TED Koleji)
5- En ùyi Saû Oyun Kurucu: Can Mert
(ùstanbul CENT Koleji)
6- En ùyi Saû Kanat Oyuncusu: øelama
Dalva (ùzmir Büyük øehir Bel.)
7- En ùyi Pivot Oyuncu: Hakan Yalçn
(Bursa Nilüfer Belediye spor)
8- En Faydal Sporcu: Ramazan Mutlu
(Bursa Nilüfer Belediye Spor)
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TùCARET ODASI’NDAN “HER YÖNÜYLE DùDùM” KONULU
RESùM YARIøMASI
Didim Ticaret Odas× taraf×ndan düzenlenen lise ve dengi okullar ile ilkö÷retim okullar× aras× “Her Yönüyle
Didim” konulu resim yar×ùmas× ödül
töreni, odam×z konferans salonunda
yap×ld×. Ödül törenine Didim Belediyesi Baùkan Vekili Serdar Topal,
Cumhuriyet Baùsavc×s× Sacit Akda÷,
úlçe Milli E÷itim Müdürü Ertu÷rul
Öksüz, Esnaf Odas× Baùkan× Yaùar
Pektaùo÷lu, Oda Baùkan×m×z Ufuk
Döver, Meclis Baùkan×m×z Ümit
Soneren ile okul müdürleri, ö÷renci
velileri, ö÷renciler ve di÷er misafirler kat×ld×. Tören, Oda Baùkan×m×z
Ufuk Döver’in aç×l×ù konuùmas×n×n
ard×ndan úlçe Milli E÷itim Müdürü
Ertu÷rul Öksüz’ün konuùmas× ve
ard×ndan ödül töreni ile devam etti.
Yap×lan juri de÷erlendirmesi so-
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nunda ödül almaya hak kazanan
ö÷rencilerimiz ùunlar.
ORTAÖúRETùM
1- Eser Ceren Silahtar - Esra Karakaya
A.L.
2- Eser Funda Kaya - Esra Karakaya
A.L.
3- Eser Boray Hilmi Yüksel - Esra Karakaya A.L.
ùLKÖúRETùM 2. KADEME
1.Eser Aysu Koç - Valiler ù.Ö.O.
2.Eser Dilara Orhanl - Valiler ù.Ö.O.
3.Vedat Ku÷tepe - Yalköy ù.Ö.O.
ùLKÖúRETùM 1. KADEME TEøVùK
ÖDÜLÜ
Kübra Atla÷ - øehit Soner Turan ù.Ö.O.
Fatma Ülkü Ada - øehit Soner Turan
ù.Ö.O.

2008 YILI DùDùM VERGù REKORTMENLERù
ÖDÜLLENDùRùLDù
Didim Ticaret Odas× ve Didim Esnaf
ve Sanatkârlar Odas× iùbirli÷iyle
2008 y×l×nda Didim’de Vergi Rekortmeni olan kiùi ve kurumlara ödülleri
düzenlenen törenle verildi. Garden
Of Sun Otel’de gerçekleùtirilen ödül
törenine, Ayd×n Valisi Hüseyin Avni
Coù, AK Parti Ayd×n Milletvekili Ahmet Ertürk, Didim Kaymakam× Ali
Kat×rc×, Belediye Baùkan Yard×mc×s×
Ahmet Karao÷lu, Didim Cumhuriyet
Baùsavc×s× Sacit Akda÷, Ayd×n Defterdar× Sabahattin Parmakeli, Ayd×n
Vergi Dairesi Baùkan× Mesut Y×lmaz,
Ayd×n SMMO Baùkan× Fettah Açan,
Didim Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk
Döver, Didim Ticaret Odas× Meclis
Baùkan× Ümit Soneren, Didim Esnaf

ve Sanatkarlar Odas× Baùkan× Yaùar
Pektaùo÷lu, Akbük ve Akyeniköy Belediye Baùkanlar×, davetliler ve ödül
alacak mükellefler kat×ld×.
Sayg× duruùu ve ústiklal Marù×’n×
okunmas×n×n ard×ndan ödül töreninin aç×l×ù konuùmas×n× yapan Didim
Ticaret Odas× Baùkan× Ufuk Döver,
“Ülkemizin ve ilçemizin de en
önemli sorunu, birbirimizi dinleme,
anlama, birlikte hareket etme, ortak
proje haz×rlama, k×saca, uzlaùma ve
ortak ak×l üretmede, ciddi eksikliklerimizin bulunmas×d×r. Günümüz
ça÷daù yönetim anlay×ù×, tabandan
tavana, her bireye sorumluluk ve
görev verme anlay×ù×d×r. De÷erli iù
adamlar×m×z, iyi ki vars×n×z, herkese

iù ve aù veren sizlersiniz. únsanlar×m×z için umut oldunuz. Bu ülke bu
güzel vatan için, bir damla da siz
oldunuz. Sizlere ne kadar teùekkür etsek azd×r. Biz inan×yoruz ki
Türkiye’miz vergisini ödeyen, istihdam yaratan, ihracat yapan yetiùmiù
insanlar×m×z×n omuzlar×nda yükselecektir. Çok zor koùullarda, büyük
özveriyle çal×ùarak ayakta kalan,
ülke ekonomisine katk×da bulunan
de÷erli iù adamlar×m×z×, vergi vererek, ulusal bir görevi, lay×k×yla yerine
getirmelerinden dolay× kendilerini
kutluyorum,” dedi.
Ard×ndan konuùan Didim Esnaf
ve Sanatkârlar Odas× Baùkan× Yaùar
Pektaùo÷lu ise, iki odan×n ilk kez
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Didim’de bu tür bir ödül töreni yapt×÷×na de÷inirken, “Ülkemiz için tek
bir çivi dahi çakana teùekkür etmek
laz×m. Bu anlamda Didim’de vergisini vererek ülkesine ve yaùad×÷× yere
katk× sa÷layan mükelleflere teùekkür
etmek istiyorum,” dedi.
Ayd×n Vergi Dairesi Baùkan×
Mesut Y×lmaz ise, Gelir údaresi
Baùkanl×÷×’n×n 3 y×ldan bu yana
mükellef odakl× hizmet sunmaya ve
sürekli geliùim prensibine ba÷l× dayal× çal×ùmalar yapt×÷×na de÷inirken,
“E-Maliye anlay×ù×yla birçok geliùmiù
ülkeden iyi durumday×z. Ayr×ca tüm
vatandaùlar×m×z×n al×ùveriù yaparken
fatura ve fiùlerini almalar×n× aksi
takdirde katma de÷er vergisinin
sat×c×n×n cebinde kalaca÷×n× ve gelir
ve kurumlar vergisini az ödeyece÷ini
bildirmek istiyorum. Bu çerçevede
Didim’de vergi rekortmeni olan
mükelleflere de teùekkür etme istiyorum,” dedi.
Didim Belediye Baùkan Yard×mc×s× Ahmet Karao÷lu ise konuùmas×nda verginin tan×m×n× yaparken,
“Vergi sayesinde devletimiz yol, su,
elektrik gibi ihtiyaçlar× karù×l×yor.
Bu anlamda ülkemize ve ilçemize
vergisini vererek katk× sa÷layan vergi
rekortmenlerimize teùekkür etmek
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istiyorum,” ùeklinde konuùtu.
Didim Kaymakam× Ali Kat×rc×
ise, ilk kez Didim’de bu tür bir
ödül törenin yap×ld×÷×n× söylerken,
“Didim’de gelir ve kurumlar vergisinde ödül alan mükelleflere teùekkür etmek istiyorum. úlçemizde her
zaman kurumsal birliktelik ×srarla
ortaya koydu÷umuz bir anlay×ù.
únùallah önümüzdeki y×llarda özel ve
kamu kuruluùlar×n× ortak çal×ùmalar
içerisinde görece÷imizi umut ediyorum. Didim’in s×k×nt×lar× ve sorunlar× mevcut, ama bunu hep birlikte
aùaca÷×z. Didim bir turizm kenti,
ama ödül alanlar ço÷unlukla inùaat
sektörü temsilcileri, ileriki dönemde
turizmcilerinde burada daha fazla
yer alaca÷×n× düùünüyorum,” dedi.
AK Parti Ayd×n Milletvekili Ahmet
Ertürk ise, Didim’i marka ùehir
haline getirmek için tüm kurumlarla
ortak çal×ùma içerisinde olduklar×n×
söylerken, “Devletin imkânlar×n× da
kullanarak güzel Didim için çal×ù×yoruz. 2005 y×l×nda Didim Turizm
kenti ilan edildi. Ayd×n olarak
elimizde iki de÷er var; biri Kuùadas×
di÷eri Didim… Kuùadas×’nda kongre
merkezi inùaat× sürüyor ama baùka alan kalmad×. Didim’de ise boù
araziler fazla ve yabanc×lar×n gözdesi

durumunda… Burada toprak sat×ù×
da yap×l×yor fakat bizi ùehit kanlar×yla sulanan topraklar× sat×yorsunuz
diyorlar. Bu haks×z bir eleùtiri,” dedi.
AK Parti Ayd×n Milletvekili Mehmet Erdem ise, Sicil Aff× ve Can Suyu
kredileri hakk×nda aç×klamalarda bulunurken Didim’de turizmin 12 aya
yay×lmas× gerekti÷ini bunu da termal
turizmle yap×labilece÷ini söyledi.
AYDIN VALùSù COø: TURùST
MEMNUNùYETù SAúLAYAN
KURUMLARINDA ÖDÜLLENDùRùLMESù
GEREKùR
Ayd×n Valisi Hüseyin Avni Coù
ise, “úùadamlar×m×za her anlamda
ùükran borçluyuz. Sadece vergiden
de÷il sa÷lad×klar× istihdam ve yat×r×mlar×ndan dolay× iùadamlar×m×za
teùekkür ediyorum. Biz vatandaùlar×m×z×n her zaman yan×nday×z. Her
zaman herkese telefonumuz aç×kt×r.
Biz her anlamda herkese yard×mc×
olaca÷×z. Alt yap×s× ve ulaù×m konusunda yap×lmas× Didim’de yap×lmas×
gerekenler var. únùallah devletimizin
imkân ve destekleriyle sorunlar×n
çözümü için çal×ùaca÷×z. Herkesin verece÷i destekle bu sorunlar×
çözece÷iz. Didim’in turizmden daha
fazla faydalanmas× için hizmet veren
kurum ve kuruluùlar×n kalitelerini
yükseltmeleri gerekir. Daha fazla kaliteli hizmet verebilirsek ve turistin
Didim’den memnun ùekilde ayr×lmas×n× sa÷larsak, bu iyi yönde bize
dönecektir. Elimizden geldi÷ince
müùteri memnuniyetini üst düzeyde
tutaca÷×z. Bu durumda meslek kuruluùlar× da e÷itimlere önem vermeli.
Vergi sahibi olan mükelleflerin
hizmet anlam×nda desteklenmesi
d×ù×nda turiste memnuniyeti sa÷layan kurumlar×nda ödüllendirilmesi
gerekir,” dedi.
Konuùmalar×n ard×ndan Gelir ve
Kurumlar Vergisin’de ilk 10’a giren
mükellefler ile ilçe ve ülke ekonomisin katk× sa÷layan kurum ve
kiùilere plaketleri protokol taraf×ndan verildi.
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[HùPPODAMOS [
De÷erli okurlar,
Derginin bu say×s×nda, bana yazma
görevi vermelerinden dolay×, yetkililere teùekkür ediyorum. Konumuz
úlk Kent Planc×s× Miletli hemùehrimiz Hippodamos’u sizlere tan×tmak
oldu. Keyifle okuman×z temennisiyle.
“úÖ 6. yüzy×l sonlar×nda,
Anadolu’da, Miletos’ta Euryphon’un
o÷lu olarak dünyaya gelen, úÖ 5.
yüzy×l×n ikinci yar×s×nda útalya’da
Thurioi’de ölen Hippodamos’a
iliùkin bilgilerimiz oldukça azd×r.
Onu daha çok Aristoteles arac×l×÷×yla
tan×yoruz. Bu ünlü filozofun ünlü
kitab× Politika’dan ö÷rendi÷imize
göre, Hippodamos, uzun saçlar×,
pahal× tak×lar×, yaz k×ù de÷iùtirmedi÷i
giysileriyle biraz tuhaf bir insand×.
Yine Aristoteles’e göre, bu insan

do÷abilim uzman× olarak an×lmaktan
hoùlan×rd×. Oysa ona ün kazand×ran,
yani Hippodamos’u Hippodamos
yapan, ad×n× bugünlere taù×yan do÷a
de÷ildir. Bir bak×ma do÷an×n karù×t×
olan, do÷ay× bozan, do÷ay× kirleten, zaman zaman, yer yer, ölesiye
öldüresiye bozan, kirleten kenttir.
Ama bütün bunlar, Hippodamos’un,
ad× bilinen ilk kent planc×s× oldu÷u
gerçe÷ini de÷iùtirmez.
Hippodamos øemas
Hippodamos øemas×’na göre planlanm×ù bir kentin, bir uçtan bir uca
uzay×p giden sokaklar×, caddeleri,
birbirlerini dik aç×larla keserler. Bu
kesiùmeler eùit aral×klarla olabilece÷i
gibi, aral×klardan biri ya da birkaç×
ötekilerden daha küçük ya da daha
büyük olabilir. Binalar böyle oluùan

Priene

dikdörtgen ya da kare biçimli kutular×n içinde inùa edilirler. Böyle bir
kent küçük parçalara bölünmüù bir
kenttir. Bu nedenle Hippodamos’a
“kentleri bölen adam” diyenler
olmuùtur. Bu bölmeyle ortaya ç×kan
ùeman×n bir ad× da “dama tahtas×” ya
da “satranç tahtas×”d×r. Çünkü böyle
bölünen kentler onlar× and×r×rlar.
Hippodamos øemas×’na göre bölünen kentler, ayn× zamanda ×zgara
biçimindedirler.
Asl×na bak×l×rsa, bu ùeman×n,
dört dörtlük bir ùema oldu÷unu
söylemek zordur; o, biraz kaba,
biraz vurdumduymaz, biraz kat×d×r.
De÷iùen çevre koùullar×na, arazinin
engebelerine pek ald×rmaz, dere
tepe uzar gider. Spiro Kostof ise
The City Shaped- Urban Patterns
and Meanings Through History adl×
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Hippodamos øemas
Hippodamos’un ad×n× taù×mas×na
karù×n, onun taraf×ndan bulunmuù,
ilk kez onun taraf×ndan uygulanm×ù
de÷ildir. Hippodamos’tan yaklaù×k
100 y×l önce yaùam×ù olan Herodot,
Babil kentinde sokaklar×n bir bölümünün nehre paralel, bir bölümünün ise ona dik oldu÷unu yazar.
Asl×nda Babil’deki Hippodamos
øemas×’n×n tarihi daha gerilere, Kral
Hammurabi’nin egemenlik dönemine, yani ú.Ö. 2000’lere, bir baùka
deyiùle Hippodamos’tan yaklaù×k
1.500 y×l öncesine uzanmaktad×r.
Dolay×s×yla, yeryüzünde çok eskiden kalma Hippodamos Kentleri’nin
yan× s×ra, onlara k×yasla çok yeni
olan Hippodamos Kentleri de vard×r.
Aùa÷×daki bölümde bu kentlerin
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birkaç tanesine k×saca de÷inece÷im.
Hippodamos Kentleri
Bu deyimi, ad× üstünde,
Hippodamos øemas×’na
göre planlanm×ù olan kentleri
belirtmek için kullan×yorum.
Bu kentlerin say×s× hiç mi hiç az
de÷ildir, çünkü Hippodamos
øemas×, kar×ù×k karmaù×k bir
ùema de÷ildir. Bir sokak bir
soka÷× dik aç×yla kesmektedir ve Hippodamos øemas×
hemen hemen tümüyle
budur, bu kadard×r. Bu
ùeman×n çizilmesi de uygulanmas× da kolayd×r; onun,
baùta Hippodamos’un
kenti Miletos olmak üzere
úyon ve Yunan kentlerinin
kurduklar× kolonilerde
çokça kullan×lmas× bu
nedenledir.
Alan M. Greaves MiletosHistory adl× kitab×nda bu
kentteki Kalabaktepe’nin
yamaçlar×nda yürütülen yeni kaz×lar×n kentin arkaik dönemine iliùkin
birçok veri ortaya koydu÷unu ama
bu veriler içinde o bölgenin Hippodamos øemas×’na göre planland×÷×n×
gösteren hiçbir bilgi, bulunmad×÷×n× söyler. Gerçekten de Miletos,
Hippodamos øemas×’na göre ú.Ö.
494 y×l×nda Persler’in kenti yak×p
y×karak gelip geçmesinden sonra
planlanm×ùt×r.
Miletos’un az ötesindeki Priene,
Hippodamos øemas×’n×n tam olarak
uyguland×÷×, bir baùka örnekkenttir. Olynthos, Rodos, Lokroi,
Thurioi gibi kentler de Hippodamos
Kentleri’dir.
Hippodamos Kentleri’ne úndus
Vadisi’ndeki Mohenjo Daro ve
Harappa’da da, Santa Domingo’da
da ve Güney Amerika’n×n daha baùka kentlerinde, Quito’da, Lima’da
da rastl×yoruz. Sonra Venedik’te de÷il ama, úskenderiye’de, ústanbul’da
de÷il ama, New York’ta da Hippoda-

Liman ÷ehri Milet’in yerle÷im plan

kitab×nda bu ùeman×n uygulanmas×
s×ras×nda her yolun dümdüz olmayabilece÷ini, kimi yollar×n bir tepenin
k×y×s×ndan dolanabilece÷ini söyler
ki, bu da, satranç ya da dama tahtas×n×n, ×zgaran×n, düz çizgilerinden
ödün verebilecekleri anlam×na gelir.
Bilindi÷i gibi, birçoklar× için, düz
yol, dik aç×, ak×lc×l×÷×, mant×ksall×÷×
simgeler. Bu nedenle birbirlerini dik
aç×larla kesen düz yollar×n oluùturdu÷u Hippodamos øemas× da öyle
bir özelli÷e sahiptir. Bu nedenle
Hippodamos’u Le Corbusier’ye
ba÷lamak çok da abes olmayacakt×r.
Halikarnas Bal×kç×s×’n×n ùu sözleri
ayn× inanc×, Anadolu Kültürü’nü
öne ç×kararak yans×tmaktad×r. Cevat
øakir Kabaa÷açl× úyonya – Anadolu
baùl×kl× yaz×s×nda o kendine özgü
üslubuyla ùöyle der:
Rasyonel say×lan “fonksiyonel” ùehircilik dünyada ilk kez, ú.Ö 5. yüzy×l’da
Anadolu’da filizlenmiù ve geliùmiùtir.
ú.Ö 5. yüzy×l’da Miletoslu Hippodamos
fonksiyonel ya da rasyonel urbanizmi
icad etmiùtir[…] Anadolu’nun böyle fonksiyonel ùehircili÷ine karù×n,
Hellenistan ùehirleri ve özellikle Atina
cambul cumbul rastgele yap×lm×ù bir
çamur evler kargaùal×÷×yd×.

Miletos, Hippodamos øemas’na
göre ù.Ö. 494 ylnda Persler’in
kenti yakp ykarak gelip geçmesinden sonra planlanm÷tr.
Miletos’un az ötesindeki Priene,
Hippodamos øemas’nn tam
olarak uygulandû, bir ba÷ka
örnek-kenttir.
mos ile karù×laù×yoruz.
Son olarak bir de ùu: Az önce de
belirtti÷im gibi, ústanbul bir Hippodamos Kenti de÷ildir. Ama Ayla
Ödekan bir çal×ùmas×nda Selimiye
K×ùlas× çevresinde oluùan Selimiye
Mahallesi’nin ústanbul’da “dama
tahtas×” düzeninde kurulmuù bir
yerleùme birimi oldu÷unu söyler.
Hippodamos’un Yitik Kitab
Hippodamos’un kent planlamas×
ve yönetimi konusunda bir kitap
yazd×÷× da bilinmektedir. Ne var ki,
bu yap×t günümüze ulaùamam×ùt×r,
elimizde yoktur. Ama Aristoteles’in
Politika’s×nda, Hippodamos’un o
yitik kitab× ile ilgili bilgiler de bulunmaktad×r.
O kitab×nda, 10.000 nüfuslu
ütopik bir kentten söz edilir. Yazar×n
bu kenti oluùtururken, kendini
say×lar×n gizemine kapt×rd×÷× ve üç
say×s×n× önemsedi÷i görülmektedir.
Gerçekten de söz konusu kentin
halk×, usta iùçiler, tar×mc×lar, ülkeyi

silahla savunanlar olmak üzere üç
grupta toplan×rlar. Orada toprak
da üç bölüme ayr×lmaktad×r. Dahas×, yasalar da üç çeùittir. Yaln×zca
Yarg×tay bir tanedir ve bütün davalar
t×pk× ça÷daù hukukta oldu÷u gibi,
bu üst mahkemeye götürülebilir.
Yarg×tay üyeleri seçkin yaùl×lardan
oluùur. Kitapta, yarg×n×n çal×ùma ve
karar verme sürecindeki sorunlar
ele al×n×r ve bir çözüm modeli ortaya
konulur. Ayr×ca, bu ütopik kentte,
yararl× buluùlar yapanlara ödüller
verilir, savaùta ölenlerin çocuklar×n×n
bak×m× devlet taraf×ndan üstlenilir.
Hippodamos’u Ele÷tirmek,
Deûerlendirmek
Aristoteles, Hippodamos’un yukar×da k×saca özetledi÷im kitab×n×n
içeri÷ini aktarmakla yetinmez, ayn×
zamanda onu ayr×nt×l× bir biçimde
eleùtirir. øu sat×rlar bu ünlü filozofun
Politika adl× kitab×ndan al×nm×ùt×r.
Benim ilk eleùtirim yurttaùlar×n üçe
bölünmesi konusunda olacak; çünkü
iùçiler, tar×mc×lar ve silah taù×yanlar×n
hepsi tam yurttaùl×k haklar×n× paylaù×yorlar; oysa çiftçilerin silah× yoktur.
úùçilerin topra÷× da yoktur, silah× da
yoktur; bu, onlar× silah sahibi olanlar×n adeta uùa÷× haline getirir. Bu
durumda, devlet görevlerini ve ùerefleri
eùit olarak paylaùmalar× olanaks×zd×r.

[…] Çiftçiler yaln×z kendilerini ve ailelerini besleyeceklerse devlete ne faydalar× vard×r? úùçiler elbette zorunludur;
her devlet onlara gereksinme duyar;
zaten öteki ülkelerde oldu÷u gibi, zanaatlar×ndan elde ettikleri kazançlarla
kendi kendilerine geçinebilirler.
Aristoteles, Hippodamos’un kurdu÷u yarg× düzenini de be÷enmez ve
ùöyle sürdürür eleùtirilerini:
Hippodamos’un mahkemelerde
verilen kararlara iliùkin önerileri de
bunlardan daha iyi de÷ildir. Gerekli
karar×n basit bir “evet” ya da “hay×r”
oldu÷u yerde bile, çeùitli yarg×çlar
ay×r×mlar yaps×n, nitelendirmelerde
bulunsun istiyorlar. Fakat, bu, yarg×c×
hakeme çevirmektir. Besbelli, hakemliklerde öyle yap×l×r; birkaç hakem
varsa, kararlar×n× aralar×nda tart×ù×rlar. Fakat bir mahkemede bu olanak
yoktur, istenilir bir ùey de de÷ildir;
ço÷u yasamac×lar yarg×çlar×n birbirlerine dan×ùmalar×n× önlemeye çal×ùm×ùlard×r.
[…]Devlet için yararl× bir ùey
bulanlara ödül verilmesi hakk×ndaki
önerisine gelince: Böyle bir yasa, göze
ve kula÷a hoù geliyor, ama çok sak×ncal×d×r. Bu, perde arkas×nda dalaverelere yol açacak, baz× durumlarda da
anayasal yaùay×ù× alt üst edecektir.
Aristoteles, Hippodamos’un önerdi÷i devlet modelinin daha baùka

özelliklerine de karù× ç×kar. Örne÷in
ùöyle der:
Sparta kad×nlar×na tan×nan baù×boùluk hem anayasan×n amaçlar×na
eriùmesine, hem de ùehrin mutlulu÷u
için zararl×d×r.
Aristoteles, Hippodamos’a bütünüyle karù× ç×kmamakta, onun bir
ùehir planc×s× olarak kimi fikirlerini olumlu bulmaktad×r. Örne÷in,
Politika’n×n II. Kitab×n×n sekizinci
bölümü ùu sözlerle baùlar:
Euryphon’un o÷lu Hippodamos
Miletoslu’ydu. Edimsel olarak bir anayasa düzeni kurmaya çal×ùanlar bir
yana b×rak×l×rsa, “En iyi devlet” üstüne
ilk konuùan odur. øehirleri, semtleri
ay×rmay× o bulmuù ve Peiraieus’un
(Pire) sokak plan×n× yapm×ùt×r.
Lewis Mumford ise, geniù kapsaml× kitab× The City in History’de
Hippodamos’un as×l baùar×s×n×n, bir
kentin fiziksel yap×s×yla, toplumsal
yap×s× aras×nda s×k× bir iliùkinin var
oldu÷unun, kent planc×s×n×n, günlük
sorunlar× çözmenin ötesinde, uzun
vadeli çal×ùmalar gerçekleùtirmesi
gerekti÷inin bilincine varmas× oldu÷unu söyler.
Yazan: Mustafa Özyurt
Harita Mühendisi
Kaynak: Yazan: Gürhan
Tümer’in 8 Kasm 2007 tarihli bir
makalesi
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SOSYAL SORUMLULUK

RAMAZAN YARDIMLARIMIZ
Her y×l oldu÷u gibi bu y×l da Ramazan ay×nda Didim merkez ve
köylerde Ramazan yard×m× yapacak
olan Didim Ticaret Odas×, bu y×lki
yard×mlar×n× yerinde yapt×÷× incelemeler ve tespitler sonunda gerçekleùtirecek.
Yard×mlarla ilgili bilgiler veren
Didim Ticaret Odas× Yönetim Kurulu Baùkan× Ufuk Döver, “Her y×l
oldu÷u gibi bu y×l da ihtiyaç sahibi
ailelere yard×mlar yapaca÷×z. Bu y×l
kendi bünyemizde oluùturdu÷umuz
ekibimiz muhtarlardan ald×klar×
listeler neticesinde ihtiyaç sahiplerini
yerinde gidip gördüler ve incelediler.
Buna göre yard×m yapacak aileleri
tespit ettiler. Ramazan yard×m× ödene÷imizde geldi. Bu y×l 600 aileye
yard×mda bulunaca÷×z ve tespit etti÷imiz ailelere yard×mlar× kendimiz
ulaùt×raca÷×z. Do÷ru kiùilere do÷rudan yard×mlar× ulaùt×raca÷×z,” dedi.
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TùCARET ODASI’NDAN OKULLARIMIZA KIRTASùYE YARDIMI
Didim Ticaret Odas× Yönetim Kurulu Baùkan× Ufuk
Döver ile birlikte ikinci baùkan øakir øencan ve yönetim kurulu üyeleri øaban Üstünda÷ ile Gürol Çelik’in
kat×l×m×yla Didim’in köylerinde ve beldelerinde bulunan
ilkö÷retim okullar×na k×rtasiye yard×m× yap×ld×.
Bu ziyaretlerde oda yönetimi taraf×ndan okul müdürlerine yeni ö÷retim y×l×n×n, hay×rl× olmas× dileklerinde
bulunuldu, Ticaret Odas× heyeti okul müdürlerinden
okullar×nda bulunan eksiklik ve ihtiyaçlar×n neler oldu÷u konusunda bilgi edindi.
Didim Ticaret Odas×’n×n bu ziyaretleri okul yöneticileri
taraf×ndan memnunlukla karù×land×. Kendilerine iletilen
eksikliklerin tamamlanmas×na yönelik talepleri de÷erlen-

diren Oda Baùkan× Döver, ö÷rencilerin çok acil ihtiyaçlar×n×n giderilmesi için de ellerinden geleni yapmak için
imkanlar×n× zorlayacaklar×n× söyledi. Bu sorunlar×n giderilmesinin sadece bir kurumun alt×ndan kalkabilece÷i
iùler olmad×÷×n×, bu sorunlar× gidermede ilçemizdeki tüm
kuruluùlar×n elini taù×n alt×na sokmalar× gerekti÷ini belirtti. Bu okullarda okuyan ö÷rencilerin bizim çocuklar×m×z
oldu÷una de÷inen Döver, “Didim’de e÷itim kalitesinin art×r×lmas×, tüm kurumlar×n sorumlulu÷u olmal×d×r,” dedi.
Liselerin okul müdürleri ile geçen sene yap×lan görüùmelerde çeùitlendirilmesi istenen k×rtasiye paketleri
üç kategoriye ayr×larak lise ö÷rencilerinin tüm k×rtasiye
ihtiyaçlar× karù×land×.
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