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Şaban Üstündağ
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

     Sevgili Didimliler, Değerli Üyelerimiz.
      Didim Ticaret Odası geçtiğimiz 20 yıl boyunca çok büyük hizmetlerde bulundu. önemli işler başardı. Daha fazlasını başarmak,
kurumumuzun hizmet kalitesini arttırmak için önemli bir adım attık.
Bu amaçla kurumumuzun ilk stratejik planının hazırlanması ve orta
vadeli stratejik hedeflerinin belirlenmesi için tüm iç ve dış paydaşlarımızla değerlendirme toplantıları yaptık, onların fikirlerini yazılı ve
sözlü olarak aldık.
Yaptığımız iç paydaş ve dış paydaş çalışmaları sayesinde stratejik
planımız oluşturuldu ve sizlerin talepleri yönünde hedeflerimizin
belirlendi. Vizyon ve misyonumuzu ilk kez burada paylaşıyoruz.
Yaptığımız yapılmasını arzu ettiğimiz ve yapılmasından büyük
mutluluk duyduğumuz bir çok başlığı dergimizde bulacaksınız. Kısaca özetlemek gerekirse
Yaptığımız lobi faaliyetleri ile ilçemize sorunların çözümü noktasında katkıda bulunuyoruz. Kurumumuzun adıyla birçok kapının
açılması markamızın ne kadar güçlü olduğunun göstergesidir. Bizler
ticaretin ilçedeki en önemli temsilciyiz. Üyelerimizin gücü bizim de
gücümüze güç katacaktır.
Web sitemiz birçok konuda daha donanımlı hale geldi. Üye olsun
olmasın herkesin faydalanacağı bir mecra oluşturuldu.
Didim’in turizm ürünlerinin çeşitlenmesi için sahip olduğumun
değerleri duyurmalı, zaten elimizde olan markaları güçlendirmeliyiz
İlçemiz uzun süredir arzu ettiğimiz yatırımları yakın süreçte bir
bir alacaktır. Didim için yatırımın destekçisiyiz.
Eğitimlerimiz ile hem iş arayanların donanımını arttırıyor hem
de işverenin istediği nitelikli elemanların sayısını arttırmış oluyoruz.
Girişimcilik eğitimlerimiz sayesinde yatırım planlayan girişimci adaylarımızın daha aklı başında adımlar atmasını sağlıyoruz.
Misafir ettiğimiz ve misafir olduğumuz yabancı heyetlerle verimli
görüşmeler gerçekleştiriyoruz.
Didim doğal ve tarihi güzellikleri,  yatırıma açık bakir alanları ile
ülke turizminin gelecek planları içerisinde baş aktörlerden olacaktır.  
Turizm yatırım zirveleri hem ilçe ve ülke turizminde yaşanan sıkıntıların dile getirilmesi, hem de ilçemizdeki yatırım olanaklarına dikkat
çekmeksi açısından önemlidir. Bundan önce yapılan zirvelerde olduğu gibi bu yıl 10 Ekim’de yapılan zirvenin de en az diğerleri kadar
verimli olacağını düşünüyoruz. Başarılarımızı devam ettirecek, çokta
tecrübe sahibi olmadığımız konularda yaptığımız girişimlerle bilgi ve
tecrübemiz artacak arzu ettiğimiz seviyede sonuçlar elde edeceğiz.
Dergini yayınlandığı tarihlerde gerçekleşen 6. Turizm Yatırım Zirvesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı üst düzey bürokratları ve turizm
sektörünün önde gelen temsilcilerinden olan değerli panelistleri
ağırlayacağız.  İlçe ve ülke turizminin gelişmesi için emek sarf eden
başta üyelerimiz olmak üzere tüm turizimcilere teşekkür ediyoruz.
Elinizde bulunan dergimiz, bundan sonra arzu ettiğimiz gelişimi gözle görünür hale getirmek için en önemli yardımcılarımızdan
olacak. Çalışmalarda emeği olan başta üyelerimiz Meclis ve Yönetim Kurulumuz olmak üzere, bizden desteklerini esirgemeyen tüm
kuruluşların temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan önceki
yönetim kurulu başkanımız Ufuk Döver’e başlattığı ve tamamlanması bize nasip olan işler için de ayrıca teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.
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Değerli Üyelerimiz, Sevgili Hemşerilerim;
Ticaret Odaları bulunduğu bölgeye enerji katan, ticaret yaşamına yön veren en dinamik kurumlardır. Etkinliğinin artması,  İlçemizin ve üyelerimizin gücüne güç katacaktır. Hedefimiz güçlü kurumsal bir yapıya ulaşarak
verimliliğimizi arttırmaktır.
İlçemiz ülke ekonomisindeki iyileşmeden yeterli payı alamamıştır.
Birçok alanda koşulması gereken yol, başarılması gereken işler vardır.
Bu Mahalli İdare, Devlet Otoritesi ve yatırımcıların temsilcisi olan Odaların işbirliği ile arzu edilen seviyeye ulaşacaktır. Daha güzel yaşanılabilir
bir Didim hepimizin arzusudur.
Didim Ticaret Odası Meclisimizin çok sesliliği aslında bir avantajdır.
Oda meclisimiz ve Meclis Üyelerimizden oluşan Kurul Ve Komisyonların
yapacakları çalışmalara heyecan verecektir. Birlikte olduğumuz her iş
muhakkak başarıya ulaşacaktır.
Biliyoruz ki Didim’in ticari yapısı turizm ve inşaat olmak üzere iki ana
sektör etrafında şekillenmiştir. Ancak görüyoruz ki eşsiz doğal zenginliklere ve tarihi mirasa sahip olan Didim bu sektörlerde hala düşük gelir
gurubuna hitap etmektedir. Buna bağlı olarak sorunlar gün geçtikçe
daha da büyümektedir. Bir taraftan hizmet bekleyen yaşlı nüfus artarken; diğer taraftan da işsiz genç nüfus artmaktadır. Bu nedenle güzel
ilçemizin henüz kaynakları tükenmeden; yerel dinamiklerimizi tespit
etmeli gerekli radikal kararları almalıyız.
Odamıza yeni bir heyecan katan akreditasyon süreci başlamıştır.  Üyelerimizden aldığımız enerjiyle daha güçlü bir Ticaret Odası olmak
için Odalar ve Borsalar Birliğinin koyduğu hedeflerin bir bir gerçekleşmesini sağlayacağız. Meclis ve Meslek Komitesi üyelerimiz ve ilişkide
olduğumuz Kurumların ve Kuruluşların fikirleriyle oluşturacağımız yeni
projeksiyonun en sıkı takipçisi yine Meclisimiz olacaktır.
Özellikle siz değerli üyelerimizin fikirlerinin alınması bu maksatla
yapılan toplantı ve organizasyonlara katılımın en yüksek seviyede olması
gerekmektedir. Kimin konuştuğu değil; ne konuşulduğu ön plana çıkmalıdır.
Değerli arkadaşlar; bugüne kadar gelinen nokta, alınan mesafe ortadadır. Önümüzde ki süreç ancak sizlerin itici gücüyle şekillenecektir. Bu
bağlam da hesap sorulabilen, hesap veren, sorgulanan, sorgulayan, çağdaş, dinamik, katılımcı ve özgür bir yapının kurulabilmesi için üzerimize
düşeni yapma kararlığı ve azmindeyiz. Komisyonlarımız ve komitelerimizle oluşturduğumuz yapıda siz değerli üyelerimizin katılımıyla daha
çok kazanan, mutlu ve müreffeh sektör hedefine ulaşacağız.
Bizler bu büyük camianın temsilcileriyiz. Her biri yaşadığı sıkıntılara
rağmen kendi başarı hikâyelerini yazma mücadelesi veren üyelerimizden
aldığımız güçle çok daha iyi yerlerde olacağız. Başlattığımız hiç bir işi
yarım bırakmadan kararlı adımlarla yürüyerek hepimizin ortak arzusu
olan ilçemizin ve ülkemizin güçlenmesi, zenginleşmesi için elimizden
geleni yapacağız.
Dergimizde yer alan her çalışmada emeği geçen başta üyelerimiz,
Meclisimiz ve Yönetim Kurulumuz olmak üzere bütün kişi ve kurumlara
teşekkür ediyor, hepinizi saygı sevgi ile selamlıyorum.

Dr. Hilmi Yıldırım
Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı
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VALİ AYYILDIZ TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ

Aydın Valisi Erol Ayyıldız, Odamız Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Daimi Encümen toplantısına katılmak üzere geldiği ilçemizde, Kaymakamlık ve Oda’mıza
ziyarette bulundu.
Ziyaretin gerçekleştirildiği tarihteki Didim İl Genel
Meclis Üyesi Cahit Kaya‘nın İl Daimi Encümen toplantılarının Aydın’ın doğusu, merkez ve batısı olmak üzere 3 ayrı

bölgede çeşitli ilçelerde yapılması önerisi çerçevesinde
Aydın İl Daimi Encümen Toplantısı, Vali Erol Ayyıldız ‘ın
başkanlığında Odamız Toplantı Salonunda yapıldı.
Toplantı sonunda Didim Ticaret Odası Başkanlık Makamına geçen Vali Erol Ayyıldız, Başkanımız Şaban Üstündağ ve Yönetim Kurulu Üyemiz Mekin Subaşı’ya misafir
oldu.

DİDİM TİCARET ODASINDAN KAYMAKAMA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Didim Ticaret Odası geçtiğimiz günlerde göreve başlayan
Kaymakam İskender Yönden’i ziyaret etti. Didim Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis
Başkanı Hilmi Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gürol Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Urgancı ve
Mekin Subaşı, Meclis Üyeleri; Ümit Muslu, Mustafa Cem Tuntaş, Yılmaz Beyazkaz, Aydın Çağlayan ve Veysel Ece katıldı.
Hayırlı olsun dilekleri için Ticaret Odası Heyetine teşekkür
eden Kaymakam İskender Yönden, misafirleri ile tek tek
tanıştı.
Daha önce görev yaptığı yerler ve tecrübeleri
hakkında bilgiler paylaşarak, ilçedeki üretimi ve ticareti
önemsediğini, bulunduğu ilçelerde Ticaret Odalarının
önemli görevler üstlendiğini ve bir çok konuda fikir
alışverişinde bulunduğunu belirten Yönden, Başkan Şaban
Üstündağ’a sık sık kahve içmeye geleceğini belirtti.
Kaymakam Yönden’e ziyarete gelen Belediye Başkanı
Deniz Atabay, Başkan Yardımcıları, Salih Bankoğlu ve Ercan
Atasoyla da bir süre sohbet eden heyet, Kaymakam İskender Yönden’e teşekkür ederek ayrıldı.
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DİDİM TİCARET ODASI HEYETİ ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
Didim Ticaret Odası, 10 Ekim’de gerçekleştirilecek 6. Turizm Yatırım Zirvesine davet etmek ve fikir alışverişinde
bulunmak üzere Aydın Büyükşehir
Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu
makamında ziyaret etti.
Ziyarete; Didim Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım,
zirvenin hazırlıklarını yürüten Strateji
Geliştirme Komisyonunun Başkanı Ali
Hikmet Atilla, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Gürol Çelik, Yönetim Kurulu
Üyeleri; Mehmet Urgancı, Celal Gümüş
ve Mekin Subaşı, Meclis Üyeleri; Veysel
Ece, Aydın Çağlayan ve Deniz Demir
katıldı.
Takdim Edilen Turizm Yatırım
Zirvesinin programını inceleyen Özlem
Çerçioğlu zirveye katılmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.
Ziyarette Büyükşehir’in çalışmaları
hakkında da bilgiler alan Didim Ticaret
Odası Heyeti; Liman Yolu olarak bilinen
Adnan Menderes Bulvarı, Cumhuriyet

Caddesi, Yeşilkent Yolu ile Fevzipaşa ve
Üniversiteyi bölünmüş yola bağlayan
kısımda yaşanan sıkıntıları anlattı.
Başkan Özlem Çerçioğlu ilin doğu
ve batısında olmak üzere iki ayrı ekibin
asfaltlama çalışması yaptığı söyledi. 12
metreden daha geniş yollar ve köyleri
ilçeye bağlayan yolların büyükşehir’in
sorumluluğunda olduğu, bu yollarda
durum tespitinin yapıldığı, iki ayrı
ekiple yapılan asfaltlama çalışmalarına
tespitlerden sonra yapılacak ihale ile
özel şirketlerin de ekleneceğini söyleyerek, böylelikle ildeki, yolla alakalı
tüm sıkıntıların giderileceği bilgisini
verdi.
Heyet; Cumhuriyet Caddesinde; trafiği olumsuz etkileyen, yayaların görüş
açısını engelleyen reklam panoları ve
sinyalizasyon bulunmayan kavşaklardaki tehlikeli durumu ifade edince,
Başkan Özlem Çerçioğlu, konuyu not
aldırarak durumun yerinde tespit edileceğini ve çözüleceği sözünü verdi.
Fevzipaşa ve Akbük’te altyapıdan

kaynaklı sıkıntıları Özlem Çerçioğlu
ile paylaşan Başkan Şaban Üstündağ,
bu durumun ilçe turizmine de zarar
verdiğini söyledi.
Yaz Aylarında karşılaşılan su kesintilerini hatırlatan heyet, Büyükşehir
Belediye Başkanından; bu konuda 3
ayrı alternatif proje için maliyet tespiti
yapıldığını, en doğru ve uygun yöntemin tespitinden sonra bu sıkıntının da
giderileceği sözünü aldı.
Ziyaret sonunda Özlem Çerçioğlu’na hediye takdim eden Şaban Üstündağ ve Ticaret Odası Heyeti, birlikte
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyareti değerlendiren Şaban
Üstündağ; oldukça verimli bir görüşme
olduğunu, Başkandan gerçekleştirecekleri zirveye katılma sözü aldıklarını,
ilçenin problemleri hakkında gelişmeleri ve çalışmaları öğrendiklerini
belirterek, bahsi geçen konuların
takipçisi olacaklarını bildirdi. Başkan
Çerçioğlu’na ziyaretteki samimi tavrı
için teşekkür etti.
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ZİYARETLER

MECLİS VE YÖNETİM KURULU BAŞKANLARIMIZ
TOBB GENEL KURULUNDA
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 70.
Mali Genel Kurulu 21 Mayısta gerçekleşti. Bir gün öncesinden Anıtkabir
ziyareti ile başlayan programa, Didim
Ticaret Odası Adına; Yönetim Kurulu
Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım ve Genel Sekreter
Mustafa Erğan katıldı.
Genel Kurul öncesi TOBB Başkanı
Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etme
imkânı bulan başkanlar, Oda olarak
gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkanlara TOBB’un
desteğinin her zaman arkalarında
olduğunu söyleyen Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, ziyaretleri için teşekkür
etti.
Genel Kurul Soma ‘da yaşanan
felaket için yapılan saygı duruşuyla
başladı. Açılış konuşmasında TOBB
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, özel
sektörün gelecekten umutlu olduğunu ifade ederken, yeni bir büyüme
modeli ve yeni yapısal reformlara
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ihtiyaç olduğunu söyledi.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde (ETÜ) gerçekleştirilen
TOBB 70. Genel Kurulu’na; Başbakan
Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP
Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk

Ayhan, Bakanlar, Delegeler ve çok
sayıda basın mensubu katıldı.
Konuşmaların ardından, komisyonların 1 Ocak-31 Aralık 2013 bütçe
dönemi harcamaları ve kesin hesapları ile 1 Ocak-31 Aralık 2015 dönemi
bütçe teklifleri onaylandı.

BAŞKAN ŞABAN ÜSTÜNDAĞ 7. SANAYİ VE TİCARET ŞURASINDA İLÇENİN

ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARINI YETKİLİ MAKAMLARLA PAYLAŞTI

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirilen VII. Ticaret ve Sanayi Şurası’nda, ticaret ve sanayinin temsilcileri bütün
sorunlarını ve çözüm önerilerini birinci ağızdan hükümetle paylaşma imkânı buldu.
VII. Ticaret ve Sanayi Şurası, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili Bakanların da katılımıyla TOBB
Birlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. 7 bölge ve 3 büyük ilin ayrı ayrı sunum yaptığı
şurada, Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi, Ticaret Odaları Konseyi, Sanayi Odaları
YENİ BİR HASTANE BİNASI İHTİYACI

ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ İHTİYACI

En kalabalık turizm beldelerinden biri olan Didim’de yaz
nüfusu ortalaması 300 binin
üzerindedir. TUİK kayıtlarına
göre nüfus artış oranı en yüksek yerleşim yeri olan Didim’de
50 yataklı hastane Kışın 65
bin olan nüfusun ihtiyaçlarına
dahi cevap verememekte,
Özellikle acil hizmetleri ve
poliklinik hizmetlerinde
kapasitesinin çok üzerinde
çalışılmaktadır. Hastalar doktor branş eksikliği sebebiyle
yeterli sağlık hizmetinden
faydalanamamaktadır. Bu
da hem ilçemizde yaşayan
vatandaşların hem de
ilçemize gelen misafirlerin
mağduriyetlerine sebep olmakta, turizm gelişiminin önünde
engel teşkil etmektedir.
Daha etkin ve kaliteli sağlık
hizmeti verilebilmesi için zaten
müsait olan alana İlçemize de
yakışan daha modern ve personel sayısı açısından daha etkin
en az 150 yataklı YENİ bir hastaneye ihtiyaç duyulmaktadır.

Adnan Menderes Üniversitesi
bağlı olan Didim Meslek Yüksek
Okulu ilçe merkezinden uzakta
Milli Eğitim Bakanlığından
Kiralanan alanda hizmet vermektedir. Kiralanan binadaki
yetersizlikler yeni bölümler
açılmasına ve kontenjanın
artışına engel oluşturmakta,
İlçemize olan uzaklığı da ayrıca
sorun olmaktadır.
Kamu arazileri bakımından
zengin olan beldemizde, Şehir
Merkezine yakın olan bir
bölgede üniversite yerleşkesi
için gelecekte de açılacak
bölümler düşünülerek geniş
bir arazi tahsis edilmelidir.
Arazi tahsisi gerçekleşmesi
ile Devlet ve yerel kurumların
katkılarıyla yapılacak eğitim
binalarıyla büyük bir yerleşke
oluşturulmalıdır. Şuan eğitim
veren turizm bölümlerine
başka fakülte ve bölümler eklenerek kontenjan arttırılmalı,
ilçemizde kış aylarında da
ekonomide canlılık sürdürülmelidir.

Konseyi, Ticaret Borsaları Konseyi
ile Deniz Ticaret Odaları Konseyi de
kendilerine ait sorunları ve çözüm
önerilerini hükümetle paylaştılar.
Her bölge için yapılan toplantı ve sunumlarda Ege Bölgesine
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Nafi Güral başkanlık etti.
Şuraya ilçemizi temsilen Didim
Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ katıldı ve çözüm bekleyen
acil dört konuyu ilgili makamlarla
paylaştı.
Dört başlıktan biri olan Yeni
Hastane Binası konusundaki taleplere hükümete iletilen Raporda yer
verilmiştir. Ayrıca Hastane konusu
11 sayfalık taslak bir rapor haline
getirilerek aynı toplantıda sorumlu
makamlara iletildi.
İşte iletilen problemler:

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU İNŞAATINDA
YAŞANAN AKSAMALAR
Turizmin kalkınması için en
önemli etken rahat ulaşımdır.
İlçemizi Söke Milas karayoluna ve Bodrum Havaalanına
bağlayan bölünmüş yol
inşaatına kamulaştırma problemleri nedeni ile uzunca bir
süredir ara verilmiştir.
İlettiğimiz bu başlıkta
girişimlerde bulunduk.
Odamızın organizasyonuyla
geçtiğimiz günlerde İlçemizi
Söke - Milas karayoluna
bağlayan bölünmüş yol
inşaatında karşılaşılan
kamulaştırma probleminin
çözümü için Karayolları Bölge
Müdürümüzün yardımlarıyla
hak sahipleriyle birlikte
toplantı gerçekleştirdik.
Verimli sonuçlar aldık.
hak sahiplerininde rızasını
alınmasıya birlikte yol
inşaatında çalışmalar yeniden
başlayacak.
Beklentimiz yolun 2015
yaz sezonuna yetiştirilmesidir.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DESTİNASYON LİSTESİNDE İLÇEMİZ YER
ALMAMAKTADIR
Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından 2005 yılında
Didim Kültür ve Turizm
Koruma Gelişim Bölgesi
ilan edilen ilçemiz, turizm bakanlığının destinasyonlar listesinde yer
almamaktadır.
İletilen bu başlıktada
geçtiğimiz günlerde iyi
haberler aldık. Türkiye’nin
en büyük turizm beldelerinden biri olan ilçemiz Türkiye
Resmi Turizm Portalında
yer almıştır. Birçok destinasyondan daha fazla
turizm çeşitliğine sahip
ilçemizin Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın resmi web
sitesi dâhil olmak üzere
tüm tanıtım mecralarında
ayrı bir başlık altında yer
verilinceye kadar bu işin
takipçisi olacağız.
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BELEDİYE BAŞKANI ATABAY’LA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİK
Odamız Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyeleri, Didim Belediye Başkanı A.
Deniz Atabay’a tebrik ve ilçe gündemi değerlendirme amaçlı iki ayrı
ziyarette bulundu.
Tebrik amaçlı ilk ziyarette projeler
ve tanıtım faaliyetleri için kurumlar
arası koordinasyon güçlendirilmesi
gerektiği, Odamızın girişimleri ile hayata geçecek olan Kos seferleri, sağlık
turizminde işbirliği, Didim Devlet
Hastanesinin altyapısını güçlendirmek
için ortak girişim oluşturulması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Gündem Değerlendirilmesi amaçlı
ziyaretimizde de Meslek Komiteleri
Genel Toplantımızda gündeme gelen
ve Belediye Yönetimiyle istişare
edilmesi kararı verilen konular
görüşüldü.
Ticaret Odası Heyeti, söz konusu
tarihte Adalet Bakanlığı’nın Taşburun
Mevkiinde arazi tahsisi için harekete
geçtiği Açık Ceza Evi projesinin
ilçemize katkı yapmayacağını belirterek, Didim’de ki hazine arazilerinin tarım ve turizm amacıyla
değerlendirilmesi gerektiğini
vurguladı. Turizmle cezaevinin yan
yana anılmasının hoş olmadığını
bunun için Didim’deki kurum ve
kuruluşların siyasi parti temsilcilerini
de yanımıza alarak ortak hareket
etmemiz gerektiğini, bu bağlamda
Didim Ticaret Odası’nın üzerine
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düşeni yapmaya hazır olduğunu
söyledi. Beraber Ankara’ya giderek
bölge milletvekilleri ve bakanlık
yetkilileri ile görüşülebileceğini,
imza kampanyaları ile kamuoyu
oluşturulabileceğini belirtti.
Belediye Başkanı Deniz Atabay
bu konu için ortak bir komite kurularak hareket edilebileceğini, bu
girişimlerin ilgili kurumlarla kavga etmeden, karar mekanizmalarına baskı
oluşturarak netice alınabileceğini
ifade etti.
Görüşmede; vakit kaybetmeden
Valilik Makamından başlanarak
kurumlar nezdinde girişimlerin
yapılması kararı alındı.
Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım söz
alarak Didim Ticaret Odası Meslek
Komiteleri Genel Toplantısında
Cezaevi ve İnşaat Yasağının gündem oluşturduğunu belirterek
‘’önceliğimiz turizm ancak inşaat
gelişim anlamında turizmin önüne
geçti’’, üyelerimiz İnşaat yasaklarının
hangi bölgelerde hangi düzeyde
uygulanacağının merak ediyor, dedi.
Yönetim Kurulu Üyemiz Mekin Subaşı
da, inşaat sektörünün ilçede istihdam
sağlayan ana damarlardan olduğunu
ifade ederek “Bu uygulama İlçenin
Tamamında uygulanması sektör
çalışanlarını zora sokuyor” dedi.
Atabay, İnşaat yasağı ile ilgili olarak ise “Kültür ve Turizm

Bakanlığının genelgesi kapsamında
uygulama yapılıyor. Yasayı uygulamaya çalışıyoruz, suçlu duruma
düşüyoruz. Kurumların konuya sahip
çıkması lazım” dedi.
Turizmin yoğun olduğu bölgelerde ve konaklama tesislerinin
etrafında çalışmaların tamamen
durması gerektiğini ifade eden
Başkan Atabay, kent merkezini
kapsayan ikinci bölgede ise trafiği
sıkıntıya sokacak nakliye işlerine ve
gürültülü işlere izin verilmeyeceğini,
üçüncü bölgede ise belirli saatler
arasında çalışma yapılabileceğini
ifade etti. Uygulamayı bölgelere
ayırarak belediyenin tasarrufu ile
esnetildiğini, ilgili yönetmeliğin çok
daha katı ifadeler kullandığını ve
uygulanması durumunda belediyeye
yaptırımları olabileceğini, Seyyar
satıcı yasaklarında da aynı sıkıntıyı
yaşadıklarını belirten Deniz Atabay bu
güne kadar edinilen alışkanlıkların işi
zorlaştırdığını ifade etti.
Başkan Deniz Atabay’a bir sonraki
Meslek Komiteleri Genel Toplantısına,
gündemle alakalı olan belediye idare
amirlerinin katılmasının esnaflarımız
için faydalı olabileceğini, bu konuda
desteklerini beklediklerini ifade eden
Ticaret Odası Heyetinin talebini memnuniyetle karşılayan Deniz Atabay,
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine
ziyaretleri için teşekkür etti.

TİCARET ODASI, ÇALIŞMA OFİSİNDE DÜŞÜNDÜĞÜ
MODERNİZASYON İÇİN MUTSO’YA
ZİYARETTE BULUNDU

Başkanımız Şaban Üstündağ ve
Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Mehmet
Urgancı, Mekin Subaşı, Celal Gümüş
ve Lütfü Karaaslan’ın MUTSO’ya
gerçekleştirdiği ziyarete; Muğla Ticaret
ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mustafa Ercan ve Meclis Başkanı Şükrü
Altınay ev sahipliği yaptı.
Didim Ticaret Odası Çalışma
Ofisinde yapılması düşünülen yenileme çalışmaları öncesi Yönetim

Kurulu Üyelerimiz bölgemizin en
güzel hizmet binalarından birine sahip
Muğla Ticaret ve Sanayi Odasını görüp
fikir edinmek istedi.
Gerek personelin gerekse üyelerin
her türlü konforunun düşünüldüğü
bina hakkında bilgiler veren ve misafirlerine hizmet binasını gezdiren
Bülent Karakuş; iki sene süren inşaat
aşamasında birçok yeniliği takip ettiklerini, yapı fuarlarını gezdiklerini
ve örnek olabilecek yerleri görerek

fikir edindiklerini belirtti. Ayrıca
Kullanılan malzemenin tamamına
yakınını Muğla’dan temin eden
Ticaret ve Sanayi Odasının, inşaatın
bulunduğu bölgeye bir sinerji kattığını
ve gelişimini hızlandırdığını söyledi.
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban
Üstündağ Çok emek verilen ve diğer
odalar içinde ciddi bir referans olacak
çalışmalarından dolayı Başkan Bülent
Karakuş ve Yönetim Kurulunu kutladı
ve İlçemize davet etti.
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BAŞSAVCI MUSTAFA DEDE’Yİ ZİYARET ETTİK
Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve
Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Savcılılığı
yaptığı Bursa’dan İlçemize Cumhuriyet
Başsavcısı olarak atanan Mustafa
Dede’ye misafir oldu.
Ticaret Odası adına; Başkan Şaban
Üstündağ, Başkan Yardımcısı Gürol

Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mekin
Subaşı ve Mehmet Urgancı, Meclis
Üyeleri; Ümit Muslu, Deniz Demir ve
Nihat Sadıkçı’nın yer aldığı heyeti
kabul eden Başsavcı Mustafa Dede’ye
yeni görevinden dolayı hayırlı olsun
dilekleri iletildi.

BAŞSAVCIDAN TİCARET ODASI’NA İADE-İ ZİYARET
Başsavcı Mustafa Dede Didim Ticaret
odasına iade-i ziyarette bulundu. Didim
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi
Yıldırım, Başkan Yardımcısı Gürol
Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet
Urgancı ve Mekin Subaşı tarafından

ağırlanan Başsavcı ile İlçemizin genel
durumu, Başsavcının göreve başladığı
tarihten bu yana edindiği izlenimler
konuşuldu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret için Başkanlar ve Yönetim Kurulu,
Başsavcı Mustafa Dede’ye teşekkür etti.

EMNİYET MÜDÜRÜMÜZE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Başkan Şaban Üstündağ, Başkan
Yardımcısı Mehmet Çelik ve Yönetim
Kurulu Üyelesi Mehmet Urgancı ile
birlikte 2 Mayısta göreve başlayan
Emniyet Müdürü Ömür Candemir’i
ziyaret etti.
Ticaret Odası Heyeti, Aydın İl

Emniyeti Muhabere ve Elektronik Şube
Müdürlüğünden Didim İlçe Emniyet
Müdürlüğü görevine atanan Ömür
Candemir’e yeni görevinde başarılar
dileyerek, ilçemiz ve kendisi adına
hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

ADÜ DİDİM MESLEK YÜKSEK OKULUNDAN KURUMLARA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
Adnan Menderes Üniversitesi Didim
Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr.
Atila Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Berrin Güzel
ve Öğr. Gör. Dr. Osman Çulha Odamızı
ziyaret etti.
Geliştirecekleri bir proje hakkında
bilgi vermek üzere kurumları ziyaret
eden ADÜ Heyeti, bu kapsamda misafir
oldukları Odamızda, projenin detayları
paylaştı.
Didim’in bir kimlik arayışında
olduğunu belirten Atilla Yüksel,
kaynakları kullanabilmek menfaatler
çarpışmasını ortadan kaldırabilmek,
her toplantıda tespiti yapılan ama
çözüm aşamasında tıkanan sıkıntıları
giderebilmek için kurumların bir araya
gelmesi gerektiğini vurguladı.
İlçe turizminin aracı kuruluşların
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insafına kaldığını, bunu kırmak için
öncelikle mevcut müşteriyi elde tutmak gerektiğini belirten Atilla Yüksel,
“Daha maliyetli olan yeni müşteri kazanabilmek için de müşterinin beklentilerini ve memnuniyetini ölçmemiz
gerekiyor. Konaklama, yiyecek - içecek,
eğlence, alışveriş gibi belli başlı ana
başlıklarda veriler edinmemiz, ölçüm
yapmamız gerekiyor,” dedi. Daha önce
birçok yer görmüş ve beklide dünyanın
en iyi destinasyonları ziyaret etmiş
müşterinin doğal olarak kıyas yaptığını
belirterek, müşteriden alınan verilerle
teşhis konması ve tedavi sürecine
kararlılıkla başlanılması gerektiğini
vurguladı.
Bu noktada Didim’deki kurumlara
çağrıda bulunan ve Didim Yüksekoku-

lunun birikiminden faydalanmasını
isteyen Atilla Yüksel, “analizi biz
akademisyenler yapalım, karar
verici organlarda bunu bir plan haline
dönüştürsün ve muhakkak uygulasın.
GEKA veya yerel kurumlardan destek
ile bu projeyi biz gerçekleştirebiliriz.
Turizmimizi dünyadaki yeni eğilimler
ışığında yeniden yapılandırarak iyi bir
noktaya gelebiliriz,” dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban
Üstündağ, Ticaret Odasının bu amaçla sektörel bir çalışma yapmak için
hazırlık yaptığımızı belirterek, son
dönemde kurumlar arasındaki ilişkileri
ve bu yöndeki gayretleri takdir ettiğini,
bu alanda birlikte çalışmaktan ve birikimlerinden faydalanmaktan mutluluk
duyacağını bildirdi.

ZİYARETLER

TİCARET ODASI ZİYARETİ YAŞLILARIMIZI
ÇOK MEMNUN ETTİ
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ beraberinde
eşi Aynur Üstündağ ve Oda Personelimizle birlikte
Didim Huzurevine ziyarette bulundu. Yaşlılar Haftası
Münasebetiyle gerçekleşen ziyarette yaşlılarımızın elini
öperek hayır dualarını alan Ziyaretçiler beraberinde
götürdüğü çiçek ve ikramları takdim etti. Yaşlılarımız
tarafından çok güzel karşılanan grup, huzurevinde

gördüğü nezih ortamdan çok memnun oldu.
Hayat tecrübelerini misafirleri ile paylaşan ve
öğütler veren yaşlılarımız, hemen yanlarında bulunan
Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde etkinliklere
katıldıklarını ve çok memnun olduklarını belirttiler. Mesafe olarak da çok yakın olduklarını, komşu olduklarını
bu sebeple sık sık görüşmek istediklerini söylediler.

İZMİR İNGİLTERE KONSOLOSU BUTTİGIEG’DEN ODA’MIZA VEDA ZİYARETİ
Yakın bir tarihte emekliye ayrılan İngiltere İzmir Konsolosu
Anthony Willy Buttigieg Didim’e gelerek ilçe protokolüne
veda ziyaretlerinde bulundu. Bu kapsamda Didim Ticaret
Odası Başkanı Şaban Üstündağ’a da ziyaret gerçekleştiren
Sayın Konsolos; Oda’mıza yardımları ve birlikte yaptıkları
çalışmaları için teşekkür etti. İngiltere konsolosluğu
öncülüğünde Odamız Kültür Merkezinde gerçekleşen
Göç İdaresi toplantısına davet etti. Buttigieg emekliliğe
ayrıldıktan sonra da Türkiye’den ayrılmayacağını doğum
yeri olan İzmir de yaşayacağını sözlerine ekledi.
Ticaret Odası Aytaç – Nurullah Kocabıyık Kültür
Merkezi’nde gerçekleşen ve ülkemizdeki yerleşik Yabancı
ülke vatandaşlarının katılabildiği toplantıda; e-vize
uygulamaları, göçmen yasasındaki değişiklikler, tapu
işlemleri, denizcilik işlemleri, sağlık işlemleri ve yasalar
hakkında genel bilgilendirme yapıldı.
Toplantıya konuşmacı olarak İçişleri Bakanlığı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Atay Uslu, İzmir
İngiliz Konsolosu Anthony Willy Buttigieg’in yanı sıra Bo-

drum İngiltere Konsolosluğu, Aydın Barosu, ve Aydın Tapu
Sicil Müdürlüğünden temsilcilerin katıldı.
İngiltere Konsolosu Buttigieg’e ziyareti için teşekkür
eden Şaban Üstündağ. Oda olarak üyemiz olan birçok İngiliz
işletmecinin de temsilcisi konumunda olduklarını belirterek,
Gerek üyemiz gerekse misafirimiz olan İngilizlerin haklarını
öğrenmelerini sağlayacak, koruyacak ve ilçemizdeki sosyal
yapıya katkıda bulunmalarını sağlayan çalışmalarından
dolayı teşekkür etti.
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AK PARTİ İLÇE YÖNETİCİLERİ VE BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ TİCARET ODASINI ZİYARET ETTİ
Didim AK Parti teşkilatının meslek
örgütlerine yaptığı ziyaretler
kapsamında, Odamıza misafir oldu. Ak
Parti İlçe Başkanı Cenk Ünlü, Başkan
Yardımcısı Sabahattin Akkuş, Belediye
Meclis Üyeleri; Maşallah Subaşı, Ali
Bakay ve Cemal Engil’in katıldığı

ziyarete; Yönetim Kurulu Başkanımız
Şaban Üstündağ, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz; Lütfü Karaaslan, Mehmet
Urgancı ve Mekin Subaşı ev sahipliği
yaptı.
Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Üyeleri İlçe Yönetimine ve Belediye

Meclis Üyelerine seçildikleri görevlerin
hayırlı olması temennisinde bulundu.
Sezondan beklentilerin,
Belediyenin inşaat ve seyyar satıcı
yasaklarının, Ticaret Odasının Kos Seferleri hakkında girişimin konuşulduğu
ziyaret dostane bir ortamda sona erdi.

SÖKE TİCARET ODASI’NDAN YURT YATIRIMI İÇİN DESTEK ZİYARETİ
Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Reşat Anya, Meclis Başkanı
Behlül Er, Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Ali Acar, Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf Günal; Odamıza ziyarete gelerek Başkan Şaban Üstündağ, Başkan
Yardımcısı Gürol Çelik ve Yönetim
Kurulu Üyemiz Mehmet Urgancıya
misafir oldu
Söke Ticaret Odasının yapmayı
planladığı öğrenci yurdu projesi
hakkında bilgiler paylaşan Yönetim
Kurulu Başkanı Reşat Anya, destek
için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
nezdinde girişimlerde bulunduklarını
Odalar ve Borsalar Birliği’nin katkı
yapabilmesi için bölgedeki odalardan da muvafakat name almaları
gerektiğini bu sebeple Didim Ticaret
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Odasının desteğini beklediklerini
bildirdi.
Başkan Şaban Üstündağ, Söke
Ticaret Odası’nın anlamlı bir proje ile
bulunduğu bölgeye örnek olacak bir
çalışma yaptığını belirterek, destek

vermekten mutluluk duyacaklarını
bildirdi.
Söke Ticaret Odası’na yurt projesine
Didim Ticaret Odası’nın desteğini ifade
eden muvafakat name yazısını Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği’ne bildirmiştir.

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TÜRKİYE 4.’SÜ OLAN MESLEKİ EĞİTİMDEN TİCARET ODASI
YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Didim Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürü Şakir Şahan ve Müdür
Başyardımcısı Hüseyin Erel,
okullarının Toplam Kalite Yönetimi
sürecinde Aydın 1.si ve Türkiye 4.sü
olmasında katkı sağlayan kurumlara
teşekkür ziyaretleri kapsamında
Odamıza ziyarette bulundu.
Ziyarete Didim Ticaret Odası
adına; Yönetim Kurulu Başkanı Şaban
Üstündağ, Başkan Yardımcıları, Gürol
Çelik ve Mehmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mekin Subaşı, Mehmet
Urgancı, Celal Gümüş ve Lütfü Karaaslan yer aldı.
Ziyarette konuşan Didim Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Şahan;

göreve başladığı günden bu yana
Ticaret Odası ve diğer kurumların
maddi ve manevi katkıları ile meslek
eğitimin kabuk değiştirdiğini, kendini
geliştirdiğini, bunun neticesi ile
Kalite Yönetiminde il birincisi ve
Türkiye dördüncüsü olmaya hak
kazandıklarını belirtti.
Başkan Şaban Üstündağ’ın
denetim sürecinde de yanlarında
olduğunu ve Ankara’dan gelen heyeti
birlikte ağırladıklarını belirten Şakir
Şahan; ‘’birlikte gerçekleştirdiğimiz
kurslar, sosyal ve kültürel faaliyetlere olan katkınız, İŞKUR ve Ticaret
Odası işbirliği ile gerçekleştirmiş
olduğumuz iş garantili eğitimler için;

TSE İL TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞINA KATILDIK
Aydın ve Muğla illerindeki tüccar,
esnaf ve sanayicilere hizmet verecek
olan Türk Standartları Enstitüsü Aydın
İl Temsilciliği, Aydın Ticaret Odası
(AYTO) bünyesinde faaliyetlerine
başladı.
Aydın Valisi Erol Ayyıldız, TSE
Başkanı Hulusi Şentürk, TSE Ege
Bölge Koordinatörü Mustafa Karaman,

AYTO Meclis Başkanı Sefa Yüksel ve
AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan
Ülken’in gerçekleştirdiği açılışa Didim
Ticaret Odasını temsilen Başkan
Şaban Üstündağ katıldı.
Daha önce İzmir Bölge
Müdürlüğünde gerçekleşen; TSE
Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, ISG
Ekipmanları Periyodik Muayenesi,

Kurumun, Şahsım ve Öğrencilerim
adına teşekkür ediyorum,’’ dedi.
Başkan Şaban Üstündağ
Mesleki Eğitim Merkezini elde ettikleri derece için kutladı. Birlikte
gerçekleştirdikleri UMEM BECERİ’10
ve diğer meslek kurslarında
yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür
etti.
Konuşmasının ardından Meslek
Eğitim Müdürü Şahan; Başkan Şaban
Üstündağ, Başkan Yardımcıları, Gürol
Çelik ve Mehmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mekin Subaşı, Mehmet
Urgancı, Celal Gümüş ve Lütfü
Karaaslan ile Genel Sekreter Mustafa
Erğan’a Teşekkür belgesi verdi.

LPG Tanklarının Periyodik Muayenesi,
Laboratuar Hizmetleri,
Belgelendirme ve Test
Hizmetleri, Piyasa Gözetim ve
Denetimi, Müşteri Dostu Kuruluş ile
Marka Belgeleri Hizmetleri bundan
böyle Aydın Ticaret Odasında bulunan
il temsilciliğinden alınabilecek.
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ZİYARETLER

DİDİM TİCARET ODASI AYTO’NUN KONFERANSINDAYDI
Didim Ticaret Odası Meclis Üyeleri
Aydın Ticaret Odası (AYTO) yönetim
kurulu başkanı Hakan Ülken’in davetiyle ‘’itişiyormuyuz iletişiyormuyuz
isimli konferansa katıldı.
Aydın Ticaret Odası (AYTO), Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) İzmir
Bölge Müdürlüğü, Adnan Menderes
Üniversitesi (ADÜ) Rektörlüğü ve
ASTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen,
‘İletişiyor muyuz? İtişiyor muyuz?’
konulu konferans yoğun bir katılımcı
kitlesiyle gerçekleşti.
Konferansa Didim Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban
Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi
Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Gürol Çelik, Yönetim
Kurulu Üyeleri; Mehmet Urgancı,

Celal Gümüş ve Mekin Subaşı, Meclis
Üyeleri; Ali Hikmet Atilla, Veysel Ece,
Aydın Çağlayan ve Deniz Demir katıldı.

Programın sonunda AYTO Başkanı
Hakan Ülken Didim Ticaret Odasından
misafirlerine katılımları için teşekkür
etti.

“İLETİŞİM HER KAPININ ANAHTARIDIR”
Konferansın konuşmacısın TSE Eğitim
Uzmanı Teyfik Bıyıklı, doğru iletişimin
altın kurallarını paylaştı. Bıyıklı,
“Günlük hayatımızda çevremizdeki
insanlarla sürekli iletişim halindeyiz.
Aile üyelerimiz, iş ortamımız, sosyal
çevremiz, hatta ilk defa karşılaştığımız
insanlar bizim iletişim kurduğumuz
çevrelerdir. Acaba biz bu insanların
hepsiyle sağlıklı ve olmasını
istediğimiz şekilde ilişki kurabiliyor
muyuz? Yoksa iletişim kurduğumuzu
sanıp aslında itişiyor muyuz? Başarılı
iletişim her kapının anahtarıdır” diye
konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİLERİMİZ KAYMAKAMLIK VE BELEDİYEYİ
ZİYARET ETTİ
Didim Ticaret Odası Kadın Girişimciler
Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Üyesi Sariye Yücel
Bolat, Kurul Üyeleri Saadet Turan,
Elçin Aşık Vela, Canan Türk ve Nuray
Güneş, dönemin İlçe Kaymakamı
Ersin Emiroğlu ve Didim Belediye
Başkanı Deniz Atabay’ı ziyaret etti.
Kaymakam ve Belediye Başkanı ile
Kadın Girişimciler Kurulun işleyişi ve
amaçları konusunda bilgiler akta-
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ran kurul üyeleri fikir paylaşımında
bulundu.
Yapılan nazik ziyaretten dolayı
teşekkür eden Kaymakam Ersin
Emiroğlu ilçe ticaretinde aktif rol alan
kadınların ilçeye ve ilçe ticaretine yön
veren kurumlarda da aktif olmasını
arzuladığını bildirdi. Kendisinin de
bu kuruldan yeni haberdar olduğunu
ve memnun olduğunu, bu gibi
kurulların varlığının ve etkinliklerle
sesini duyurmasının da kadınları

cesaretlendirebileceğini söyledi.
Belediye ziyaretinde de Kadın
girişimci sayısını ve Kadın İstihdamını
arttıracak sosyal sorumluluk projeleri
üzerinde çalışacaklarının bilgisini
veren İl İcra Komitesi Üyesi Sariye
Yücel Bolat Belediyenin bu alandaki
manevi desteklerini beklediklerini
ifade etti.
Başkan Deniz Atabay bu yöndeki
çalışmalara destek olmaktan mutluluk
duyacaklarını söyleyerek teşekkür etti.

MECLİS ÜYEMİZ HİKMET ATİLLA LEROS ADASI GÜMRÜK KAPISININ AÇILIŞINA KATILDI
Didim’e en yakın adalarından biri olan
Yunanistan’ın Leros Adası Gümrük Kapısı açılışı töreni, 1 Eylül 2014 tarihinde yapıldı. Siyasetçilerin, Yunanistan
İzmir Konsolosu Theodore Tsakiris’in,
STK’ların, Bodrum’dan kalabalık
bir grubun ve diğer ziyaretçilerin
hazır bulundukları Açılış Törenine Didim’den, Ticaret Odası Meclis Üyesi ve
Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanı
Hikmet Atilla katıldı.

Yunan televizyonu canlı yayınına
da konuk olan Meclis Üyemiz Hikmet
Atilla, açılışın Leros’a hayırlı olmasını
dileyerek, Leros Belediye Başkanı
Mihalis Kolias’ın Gümrük kapısının
açılışı için verdiği mücadelenin takdire
şayan olduğunu, komşuluk ilişkilerin
gelişmesi ve turizmcilerin ortak programlar oluşturması için yeni Gümrük
Kapılarının açılmasının turizme katkı
sunacağını ifade etti.

KAYMAKAM ERSİN EMİROĞLU’NDAN TİCARET ODASINA VEDA ZİYARETİ
Didim Eski Kaymakamı Ersin Emiroğlu,
veda ziyaretleri kapsamında Didim
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Üstündağ’ı ziyaret etti.
Başkan Şaban Üstündağ aracılığı
ile tüm Yönetim Kurulu ve Meclis
Üyelerine teşekkürlerini ileten
Ersin Emiroğlu Ticaret Odasının
çalışmalarını, KOSGEB – İŞKUR – Halk
Eğitim Ve Meslek Eğitim gibi kurumlarla işbirliği ve eğitim faaliyetlerini
takdir ettiğini belirtti.
Didim’de görev yaptığı üç yılın
göz açıp kapayıncaya kadar geçtiğini,
birçok güzel hatıra ile Didim’den

ayrıldığını söyleyen Ersin Emiroğlu,
görev yaptığı süre boyunca kurum
adına verilen desteğe teşekkür etti,
helallik istedi
Kaymakam Ersin Emiroğlu’na
gayretleri ve ilçemize değer kattığı
her çalışma için teşekkür eden Başkan
Şaban Üstündağ yeni görev yerinin
hayırlı olmasını diledi.
Kaymakam Ersin Emiroğlu ile
yeni görev yerinde yada yine ilçemizde bir araya gelmekten mutluluk duyacaklarını belirten taraflar,
tekrar görüşme sözü alarak karşılıklı
helalleşerek ayrıldı.

DİDİM TİCARET ODASINA VERGİ HAFTASI ZİYARETİ
Didim Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı
ve beraberindeki heyet, Didim Ticaret
Odası Başkanı Şaban Üstündağ’ı
makamında ziyaret etti.
Vergi Dairesi Müdürü Aziz
Sarı, “ Vergi Haftası dolayısı ile
gerçekleştirdiğimiz ziyaretler
ve etkinliklerle verginin ülke
kalkınmasındaki önemi ve yeri olan
meslek örgütlerini ziyaret ediyor,
öğrencilerimizi ve halkımızı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye
çalışıyoruz,” dedi.
Ticaret Odası Başkanı Şaban
Üstündağ, “Ülke kalkınmasının en
önemli ayağı vatandaşın ödediği
vergilerdir, ödediğimiz vergiler bize

hizmet olarak döneceği bilinciyle
hassas davranmamız gerekmektedir,”
dedi.
Vergi kaydını sildiren üyelerin

tespiti için vergi dairesi heyeti ile fikir
alışverişinde bulunan Başkan Şaban
Üstündağ, ziyaretleri için Sayın Aziz
Sarı ve diğer idarecilere teşekkür etti.
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FUARLAR

TİCARET ODASI HEYETİ EMİTT TURİZM FUARINDA
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Türkiye Otelciler
Federasyonu ve Turizm Yatırımları Derneği ortaklığıyla
TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen, dünyanın en büyük
5. turizm fuarı olan “EMITT 18. Doğu Akdeniz Turizm ve
Seyahat Fuarı açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakanı
Ömer Çelik, çeşitli ülkelerin Turizm Bakanları ve Turizm
Temsilcileri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş katıldı. Fuara katılan il ve
ilçeler en üst düzeyde temsil edildi.
Fuara Didim’i temsilen katılan Didim Ticaret Odası
Heyetinde; Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ,
Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Yönetim Kurulu Eski Başkanı
Ufuk Döver, Başkan Yardımcısı Gürol Çelik, Yönetim Kurulu
Üyeleri Mehmet Urgancı ve Lütfü Karaaslan, Meclis Üyeleri
Ömer Vela, Ali Hikmet Atilla, Veysel Ece, Ümit Muslu, Nihat
Sandıkçı, Aydın Çağlayan ve Yılmaz Beyazkaz yer aldı.
Heyet başta Aydın Valiliğince hazırlanan Aydın
standının yanı sıra, çeşitli il ve ilçelerin, turizm
firmalarının stantlarına ziyaretler gerçekleştirerek yöneticileriyle görüşme imkanı buldu. Daha önce Didim’de görev
yapan Kaymakam Ali Katırcı ve Didim standını ziyaret
eden Halit Kıvanç ile bir süre sohbet etti.
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Dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ve bu yıl
18’ncisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve
Seyahat Fuarında; Dünyada ve Türkiye’de turizmde öne
çıkmak isteyen iller, beldeler, kalkınma ajansları, turizm
firmaları ve sektör profesyonelleri yer alıyor.

TİCARET ODASI ÜYELERİNİ İZMİR TURİZM FUAR VE KONFERANSIYLA BULUŞTURDU
Türkiye’nin turizm alanındaki en
önemli buluşmalarından biri olan
‘Travel Turkey İzmir’ Turizm Fuar ve
Konferansı 7.kez İzmir Uluslararası
Fuar Alanında sergilendi
Ticaret Odası ‘Travel Turkey
İzmir’ Turizm Fuar ve Konferansı’na
açılış günü olan 5 Aralık Perşembe

günü, ilçemizde faaliyet gösteren
turizmcilerin ve fuarı görmek isteyen
vatandaşların ücretsiz ulaşımını
sağladı.
Başkan Şaban Üstündağ, Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Karaaslan,
Meclis Üyeleri Ali Hikmet Atilla ve
Veysel Ece’nin de olduğu heyet,

ilçemizi temsil etmekle beraber,
Türkiye’nin ve değişik ülkelerle
bölgelerin turizm zenginliklerini,
farklı destinasyonlarını yerli ve
yabancı turizm yatırımcılarını,
acenteleri ziyaret ederek bilgiler
edinme ve görüşmeler yapma fırsatı
yakaladılar.

DİDİM DANİMARKA HERNING FUARINDA
Didim Herning/Danimarka Turizm
fuarın da Didim Kültür ve Turizm
Bakanlığının kiraladığı 120 m2’lik
alanda yerini aldı.
Yunanistan’ın partner ülke olduğu fuarı
3 gün için de yaklaşık 72000 kişi ziyaret etti.

Fuara Didim adına Meclis Üyemiz
ve TÜRSAB Didim Bölgesel Yürütme
Kurulu üyesi Hikmet Atilla ve Raffinesse Travel’in sahibi Sevim Erdoğmuş
Atilla katılarak Didim’in tanıtımına
katkıda bulundu.

AYDIN İSTİHDAM FUARINA KATILDIK
Ticaret Odası İlçemizde faaliyet
gösteren ve özellikle turizm sezonu
öncesi eleman eksikliği yaşayan
işletmelere yardımcı olmak için Aydın
İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarında
yer aldı.
Aydın’da her yıl iş arayanlarla
işverenleri bir araya getirmek amacı
ile İŞKUR’un düzenlediği ‘Aydın İnsan
Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nın
üçüncüsü, 14-15 Nisan tarihlerinde
yapıldı. Aydın Valiliği’nin desteğiyle

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve çeşitli işveren
ve meslek örgütleri‘nin işbirliği ile bu yıl
üçüncüsü yapılan İstihdam Fuarı eski
otogar alanında gerçekleşti.
Ticaret Odası bünyesinde hizmet
veren İŞKUR hizmet noktasında
üyelerinin acil eleman ihtiyacına cevap
vermek amacıyla İş arayanlardan genel başvuru toplandı. Üye işletmelerin
de başvuru formlarına Ticaret Odası
standında yer verildi.
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YATIRIM

DİDİM YENİ PARLAYAN BİR MARKANIN
MERKEZİ OLUYOR
Didim’e iyi otel markaların gelmediği konusunda her zaman eleştiri olmuştur. Son yıllarda
bu eleştiriyi boşa çıkaracak yatırımların sözü
edilmeye başlandı. Bunların dışında çokta
beklenmedik olarak Didim yeni parlayan bir
markanın merkezi oluyor. 2014 yaz sezonunda
ilk otelini Didim’de açan Maksimum Otel
Yatırımları AŞ, Aurum markasıyla ilk otelini
ilçemize kazandırdı. Önümüzdeki yıl toplam
üç otel ve yaklaşık 1100 yatakla Didim’in en
büyük otel grubu olacaklar. Otel İşletmecisi
ve Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Yurdakan ile
mevcut otellerini ve planladıkları yatırımları
konuştuk.
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Kağan bey içinde bulunduğumuz tesis yeni bir
otel olmamakla birlikte eski halinden oldukça
farklı ilk sorumuz bunun üzerine. Aurum Otelde
yaptığınız iyileştirmeler nelerdir.
Evet, söylediğiniz gibi biz burayı
sıfırdan inşa etmedik. Oteli
devraldıktan sonra 12 milyon dolar
kadar bir yatırım yaptık. Yenileme
ile büyük ölçekli ama burada
operasyonu olmayan acenteleri
Didim bölgesine çekmeye çalıştık.
Yaklaşık beş aylık sürede çok detaylı
ve hızlı bir çalışmamız oldu. İnşaat

sektörünü de hareketlendirdik.
Alımlarımızı da Didim’den yaptık.
Otel inşaatında 400 kişi çalıştı.
Faaliyete geçtikten sonrada 250
kişiyi istihdam ediyoruz. İlk yılımızda
ortalama %87 doluluk oranını
yakalayarak büyük başarı gösterdik.
Otel tanıtımı için 200 - 250 bin Euro
para harcadık. Katıldığımız fuarlarla tanıtım noktasında da bölgeye
katkıda bulunduk. Bununda geri
dönüşünü aldık. İyi bir sezondan sonra 31 ekimde de sezonu kapatacağız.

Aurum markasının ilk oteli bu tesis mi
Aurum çok düşünülerek hazırlanan
güçlü bir marka. Latince altın
anlamına geliyor. Yatırımlar
Türkiye’nin ilk ve en güçlü tur operatörlerinden Anıtur tarafından
yapılıyor. İşletme ise benimde ortağı
olduğum merkezi de Didim’de bulunan Maksimum Otel Yatırımları
AŞ. tarafından yapılıyor. 2015 yaz
sezonuna damga vuracak yatırımlar
yapacağız. Temmuz ayında
devraldığımız Club Patio’nun (Fransız
tatil Köyü) yenilenmesinden sonra
orada Aurum Exculusive Club Marmara markasıyla hizmet vereceğiz.
Yeni yatırımımız için aldığımız TÜGSAŞ
Dinlenme Tesislerinin olduğu yere
de Aurum Design markasıyla otel

kazandıracağız. Bu tesisler eşsiz bir
mimari proje olacak . Türkiye’de çok
önemli projelere imza atan Yönetim
Kurulu Üyemiz Kaan Tepe imzasını
taşıyacak.
Kendimiz tur operatörü olmamıza
rağmen diğer tur operatörleriyle çok iyi, çok güçlü ilişkilerimiz
var. Amacımız bu bölgeye iyi işler
başarmak, istihdama, Didim’in
gelişimine katkıda bulunmak ve yeni
bir enerji kazandırmak. Club Patio
yenilenmesiyle oluşacak olan Aurum
Exculusive Club Marmara 332 oda
olacak. Aurum Design ‘da 380 oda
olacak. Bu bölgede toplam yaklaşık
1100 oda olacağız. 2 sene içerisinde
Ege’de Aurum Markalı 10 tane otel
yapmayı planlıyoruz.

Markanın lansmanı Didim oldu diyebilir miyiz
Evet lansmanı burası. Yönetimin ve
Yönetim Kurulunun burada olmasını
istiyoruz. Didim’de inşa edeceğimiz
tesislerde 750 - 800 kişi çalışacak.
tedarik yaptığımız, hizmet aldığımız
insanları da düşünürsek, bu yatırımlar
ilçe ekonomisine ciddi hareket getirecek.

Burada ilave binalar yapıldı ve bir takım
sıkıntılar yaşadığınız konuşuluyor. Club Patio’da
kapasite artışı ve ilave inşaatlar ön görüyor
musunuz
Evet orada ilave binalar olacak
burada olduğu gibi bir sıkıntı yok
ama bazı izinler bekliyoruz. Bölge
yatırım açısından kazanılmaya değer
bir bölge. Biz de buraya bir şeyler
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YATIRIM
kazandırmak istiyoruz. hedefimiz 4
nisana kadar diğer iki otel yatırımını
da tamamlamak. Bunu yapacak
enerjimiz var. Çünkü burası yatırıma
elverişli bir bölge, Didim’in gelişimine
inanıyoruz. sözünü ettiklerimiz ciddi
yatırımlar. bizim tek talebimiz, yerel
kuruluşların desteği ve motivasyonu.
Bizim tesislerimizle birlikte Didim’de
sezon bir ay önce başlayacak.
istihdamı 8,5 aya çıkaracağız.

Diğer iki tesiste inşaata ne zaman başlamayı
düşünüyorsunuz
15 ekimde Aurum Exculusive Club
Marmara’da çalışmalara başlanacak.
Aralık ayında da Aurum Design
Otelinin inşaatına başlayacağız.
Kuşadası’ndaki otelimizi 2016 sezonunda açılacak şekilde planlıyoruz.
Tur operatörlerine sözlerimiz var
Didim’deki 3 oteli de 4 nisanda
açmayı düşünüyoruz. Hızlı yol almak
zorundayız. Zamanla yarışıyoruz.
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Yatırımlarınız için Didim’i tercih etme sebebiniz
nedir
Denizi, plajı ve havasının güzel olması
en önemli faktör. Tarihi yerlere ve
havaalanlarına yakın bir konumda
olması bölgeye değer katıyor. Ayrıca
Didim’de beş yıldızlı tesislere ihtiyaç
var. bizden başka otel grupları da
burada yatırım yapacaklardır. Belki bu
bölge kısa vadede çok sayıda 5 yıldızlı
tesis kaldırmayabilir ama gelecek vaad
eden bir bölge olduğunu düşünüyoruz.
Yıllar içerisinde rekabet ile kalite daha
da yukarı çıkacak.

Didim’de ağırlayacağız. Club Patio’nun
yerinde olacak Aurum Exculusive Club
Marmara’nın müşterilerinin tamamı
Fransızlar olacak. Şunu söylemek
isterim, biz bu turistleri Bodrum
Havaalanından alıyoruz. Eğer Bodrum’a inen turist sayısında artış yoksa
bu Bodrum’a giden müşterinin Didim’i
tercih ettiği anlamına gelir. Bölgedeki
pastayı büyütüyoruz. Diğer Didim
otellerinden müşteri kayması olmuyor.
Didim’i tanıyan müşteri daha sonraki
seneler İlçedeki diğer tesisleri de
tercih edecektir.

Didim ağırlıklı olarak İngiliz müşteri ağırlıyor.
Peki sizin otelinizde hangi müşteriler
yoğunlukta

Müşterileriniz Didim’i tanıyarak bilinçli mi geliyor yoksa tesisi iyi buldukları için mi buradalar

Bizim ilk senemizde İngilizler ağırlıkta
olmadı. Didim’de olmayanı getirmeye
çalıştık. ilk sırada yerli müşteriler
var. hemen arkasından Almanlar ve
İtalyanlar sonra Rus ve Bulgarlar.
ayrıca Polonyalı Slovak ve Macar müşterilerimiz var. Yaptığımız
operasyonlarla Avrupalı turistin
Didim’de artmasını sağlayacağız.
İskandinavları da gelecek sene

Öncelikle deniz ve tesisi ön plana
çıkardık ama markamızla birlikte
İlçenin deniz ve tarihini özellikle
tanıtımlarda kullanıyoruz. Daha bilindik başka bölgelerden buraya müşteri
çekmek için her ayrıntıyı vurguluyoruz.

EĞİTİM

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ İLÇEMİZE DEĞER KATIYOR
İlçemizde Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve
girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı
işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla bu yıl
gerçekleştirdiğimiz eğitimlerde 136 Girişimci Adayı başarılı
işletmeler kurmak için ilk adımı attı.
Ticaret Odası Yönetimi, geçtiğimiz yıl başlattığı
eğitimler büyük ilgi görünce, 2014 yılında da girişimcilik
eğitimlerine devam edilmesi kararı aldı. Bu sene Ticaret
Odası ve KOSGEB işbirliği ile 3 sınıfta 86 kursiyer İŞKUR
– KOSGEB ve Didim Ticaret Odası işbirliği ile iki sınıfta 50
kursiyer girişimcilik eğitimlerine katıldı.
Eğitimlere katılarak Girişimci Adaylarına başarılar
dileyen Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Üstündağ;
Muhakkak tecrübe sahibi oldukları alanlarda girişimde
bulunmaları gerektiğini belirterek, özellikle işyeri seçimine dikkat etmelerini, hareketliliğin fazla olduğu, kışın
da canlılık gösteren merkezi bölgelerde iş yapmalarının
kış sezonundaki durgunluğu atlatmaları için bir avantaj
olabileceğini söyleyerek nasihatlerde bulundu.
Sözlerine devam eden Şaban Üstündağ; ‘’Eğitim
sırasında bir girişimci adayının da planladığı işyeri
hakkında hazırladığı sunumu izledim ve heyecanına ortak
oldum. İzlediğim etkileyici sunum ile bu eğitimleri yapma
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konusunda ne kadar doğru bir karar verdiğimizi görmüş
oldum. Girişimcilerden cesur davranmalarını bu sınıftan
yaz sezonu öncesinde en az 10 girişimcinin iş fikrini hayata
geçirmesini istedim’’ dedi.
Bu dönem İŞKUR’un ilçemizde açmayı düşündüğü
Girişimcilik Eğitimlerine de talip olan Ticaret Odası,
İki sınıfta 50 kursiyerin alacağı eğitimlerin Odamız
bünyesinde verilmesini sağladı.

TİCARET ODASI 60 KURSİYERE BELGE KAZANDIRDI
Didim Ticaret Odası ile Didim Mesleki
Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle
açılan Temel Muhasebe kursunda
40 kursiyer ve Servis(garson) hijyen
eğitimi kursunda 20 kursiyer başarılı
olarak belge almaya hak kazandı.
Yapılan belge törenine o dönemki
İlçe Kaymakamımız Ersin Emiroğlu,
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Şaban Üstündağ, o dönemki
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul
Öksüz, Didim Esnaf ve Sanatkârlar
Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu,
Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü
Şakir Şahan, Müdür Yardımcıları ve

belge almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.
Törende konuşma yapan Merkez
Müdürü Şakir Şahan, Temel Muhasebe kursunda başarılı olan 5 kadın
kursiyerin işe yerleştirildiğini söyledi.
İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu,
Hijyen dalında personellerinin
tamamına bu eğitimi aldıran
işletmelerinde belgelendirilmesi
ve belge alan işletmelerinde buna
benzer törenlerle duyurulmasının
güzel olacağını söyledi. Emiroğlu,
‘’Didim’de Ticaret Odası ve Esnaf
Odası eğitim çalışmalarında oldukça

aktif, bu ilçemiz için bir fırsattır.
Başkanlarıma teşekkür ediyorum,’’ dedi. Ayrıca 23 yıldır çeşitli
ilçelerde kaymakamlık görevini
yaptığını ve ilk kez bir Mesleki Eğitim
Merkezi Müdürlüğü’ndeki idareci ve
öğretmenlerin bu kadar özverili ve
gayretli çalıştıklarına şahit olduğunu
belirterek, ”tüm personele üstün
çalışmalarından dolayı teşekkür
ediyorum,” dedi.
Kursiyerlerin belgelerini törenle
aldıktan sonra günün anısına fotoğraf
çekiminin ardından program sona
erdi.

DİDİM TİCARET
ODASI OKUL GİBİ
Oda’mız ve Halk Eğitim Merkezi
işbirliğiyle eğitim çeşitliliğini
arttırdı. Atıl bekleyen bodrum
katımızı düzenleyerek el sanatları
sınıfına dönüştürdük. İlk olarak 22
kursiyerle yağlıboya resim kursu
yapılmasını sağladık ve sertifika
kazandırdık.
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EĞİTİM

HİJYEN EĞİTİMLERİ İÇİN İKİ AYRI EĞİTİM KURUMUYLA PROTOKOL YAPILDI
Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban
Üstündağ Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Didim
Meslek Eğitim Merkezi Müdürü
Şakir Şahan ve Müdür Başyardımcısı
Hüseyin Erel’le birlikte bu dönem
portör muayeneleri yerine zorunlu
hale getirilen Hijyen Eğitimleri için
bir araya geldi. Taraflar esnafı bu
konuda bilgilendirmek, söz konusu
cezalardan korumak ve sezon öncesi
yaşanacak yoğunluğu önlemek için
birlikte çalışma kararı alarak işbirliği
protokolü imzaladı.
Bu protokolün hemen akabinde
Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Mehmet Çoban ve Müdür yardımcısı
Fehmi Budak’la bir araya gelinerek
protokol imzalandı.
Çalışanlarına Hijyen Eğitimleri
aldırması gereken işletme sahiplerinin
turizm sezonu başlamadan bir an
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önce bu işlemleri tamamlaması
ve mağduriyet yaşanmaması için
gerçekleşen eğitim işbirliği protokoller kapsamında eğitim veren her
iki kurum üstün bir gayret göstererek
ülkemizde birçok yerde yoğunluktan

dolayı yaşanan sıkıntıları ilçemizde
önlemiş oldular.
Her iki eğitim kurumumuzun
idareci ve öğretmenlerine gayretleri
için, üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz.

GİRİŞİMCİLİK VE İNGİLİZCE EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLAYAN KURSİYERLERİMİZ BELGELERİNİ ALDI
Bu yıl başında Didim Ticaret Odası
ve KOSGEB Aydın Hizmet Merkezi
Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen
Girişimcilik kursunu tamamlayan
86 Kursiyer ile Ankara Üniversitesi
Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve
Araştırma Merkezi (TÖMER) işbirliği
ile gerçekleşen Temel İngilizce
eğitimlerini tamamlayan 13 kursiyer
belgelerini düzenlenen iki ayrı törenle
aldı.
Kültür Merkezimizde düzenlenen törenin ilkine Yönetim Kurulu
Başkanı Şaban Üstündağ, KOSGEB
Aydın Hizmet Merkezi Müdürü Turgut
Gözen, Didim Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu,
Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, AK
Parti İlçe Başkanı Cenk Ünlü, DSP
İlçe Başkanı Talat Yenipazar, Yönetim
Kurulu Üyeleri Mekin Subaşı, Meclis
üyelerimiz; Nihat Sandıkçı, Ali Hikmet
Atilla, Aydın Çağlayan ve kursiyerler
katıldı.
İkinci törene ise Yönetim Kurulu
Başkanı Şaban Üstündağ, KOSGEB

Aydın Hizmet Merkezi Müdürü Turgut
Gözen, TÖMER Müdür Yardımcısı
Arcan Tuzcu, Meclis Başkanı Hilmi
Yıldırım ve Meclis Üyesi Aydın
Çağlayan, Didim Ziraat Odası Başkanı
Bahattin Gökdemir, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, DSP İlçe
Başkanı Talat Yenipazar Didim Meslek
Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Şahan,
Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürü
Mehmet Çoban ile kursiyerler katıldı.

İkinci tören öncesinde katılımcılar
fuaye alanında, Ticaret Odası ve Halk
eğitim merkezi işbirliği ile açılan
yağlı boya resim kursunun sergisini
de görme imkânı buldu. Törende
Konuşan Şaban Üstündağ; Didim
Ticaret Odası olarak eğitimlere çok
büyük önem veriyoruz. Katkı sağlayan
KOSGEB, TÖMER, Halk Eğitim Merkezi
Müdürlerimize ve eğitimcilerimize
teşekkür ediyorum. dedi
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LOBİ

CEZAEVİ KONUSUNU VEKİLLERİMİZLE GÖRÜŞTÜK
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban
Üstündağ ve Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım geçtiğimiz
aylarda Didim’e yapılması düşünülen ve ilçe gündemini
meşgul eden Cezaevi ile alakalı olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisinde Aydın Milletvekillerimiz Mehmet Erdem ve Ali
Gültekin Kılınç’a misafir oldu. Ak Partili üç Milletvekilimizin
konu ile alakalı olarak Sayın Adalet Bakanımıza göndermiş
oldukları dilekçe hakkında bilgi aldı.

Milletvekillerimize konu üzerine gösterdikleri hassasiyet ve
ilçe turizmini olumsuz etkileyeceği düşünülen
projenin durdurulması için verdikleri desteğe teşekkür eden
Başkanlar, Adalet Bakanına hitaben;
Mehmet Erdem, Semiha Öyüş ve Ali Gültekin Kılınç’ın
yazdığı yazının ve Bakanlığın Milletvekillerine yazdığı
cevabın bir kopyasını da alarak ilçeye müjdeli haberlerle
döndü.

HASTANE YÖNETİMİYLE OLASI PROJELERİ GÖRÜŞTÜK
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Didim Devlet Hastanesi Yönetimini
ziyaret etti. Başkan Şaban Üstündağ,
Başkan Yardımcısı Gürol Çelik,
Yönetim Kurulu Üyeleri; Mekin
Subaşı ve Celal Gümüş’le birlikte
Başhekim Fatma Aydoğan ve Müdür
Mustafa Çelik’e misafir oldu. Hastane
binasının son durumu, kamuoyunda
sözü edilen depremsellik ölçümleri ek bina veya yeni bir hastane
talebi iletilmesi durumunda nelerle
karşılaşılabileceği konusunda bilgi
aldı.
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Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Hastane Yönetiminden; 50 yatak
kapasiteli mevcut binanın güçlendirilmeden ilave binalar yapılamayacağı,
yapılan ilave binalar hastanenin
yatak sayısını arttırmıyorsa Sağlık
Bakanlığının belli dallar dışında
doktor göndermesinin yine mümkün
olmayacağı bilgisini aldı. Taraflar
sağlık hizmetlerinde arzu edilen
iyileşme sağlanması için ilçemize yeni
bir hastane binasının kazandırmak
üzere girişimlerde bulunulmasının
en doğru yol olacağını konusunda

hemfikir oldu. Bunun için Didim
Belediyesi, siyasi partiler ve sivil
toplum kuruluşları ile bir araya
gelerek milletvekillerimiz ve sağlık
bakanlığı yetkilileri ile görüşülerek,
Didim’e kazandırılacak modern bir
hastane binasının sağlık problemlerini çözmek için en büyük adım
olacağı, sağlık hizmetlerinin kaliteli
olarak sunulmasının aynı zamanda
ilçe turizminin elini güçlendireceğinin
anlatılacak. Bu amaçla hazırlanan
Taslak Program neticelendirilerek
ilgili makamlara müracaat edilecek.

DİDİM TİCARET ODASI YAPIMINA VESİLE OLDUĞU YOLUN TAKİPÇİSİ
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Şaban Üstündağ ve Karayolları
2. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu
organizasyonuyla bölünmüş yol
inşaatındaki kamulaştırma sıkıntısının
giderilmesi için toplantı yapıldı.
Odamızın ev sahipliğinde Meclis
Toplantı salonunda Karayolları 2. Bölge
Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Didim
Kaymakamı İskender Yönden, Didim
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Üstündağ, Didim Belediye
Başkanı A.Deniz Atabay ve arazisinden
yol geçecek olan hak sahipleri katıldı.
Kaymakam İskender Yön-

den toplantının açılışını yaparak,
Karayolları Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile organizasyona ev
sahipliği yapan Şaban Üstündağ’a ve
katılımcılara teşekkür etti.
Hak sahiplerine sıkıntılarını
Karayolları Yetkililerine aktarmalarını
isteyen İskender Yönden, sözü onlara
bıraktı. Söz alan hak sahiplerinin
büyük bölümü aldığı tatmin edici
cevaplar neticesinde arazileri üzerinde çalışma yapmaya müsaade eden
muvaffakatnameyi imzaladı.
Toplantı sayesinde bölünmüş
yol inşaatındaki problemler büyük

oranda giderilmiş oldu. Yetkililerden
süre isteyen bir hak sahibinin de
imza atmasıyla Ekim ayı içerisinde
çalışmalara başlanacak.
Müteaahit şirketle süre konusunda
pazarlık eden Kaymakam İskender
Yönden 7 ay içerisinde çalışmaların
bitirilmesi sözü aldı.
Tolantıya katılan taraflar toplantı
sonrasında kazaların yaşandığı
Mavişehir Kavşağı, Abalı Kavşağı,
Sağtur Kavşağı, Akbük yolunda Sultankent dönüşünde yapılacak çalışmalar
için gözlemlerde bulundu.

DİDİM TİCARET ODASI 31

İNOVASYON

DİDİM TİCARET ODASI BEŞ YILDIZLI HİZMETE KOŞUYOR

Didim için pek çok hizmetlerde
bulunmuş, birçok probleminin
çözümü için çalışmış Kurumumuz,
faaliyette bulunduğu 20 yıla yakın
zamanda varlığı ile bulunduğu bölgeye güç verdi.
Didim Ticaret Odası; gücüne güç
katmak, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliğinin hedef koyduğu
Akreditasyon sürecini başlatıyor.
Akreditasyon sürecini başarıyla
tamamlamak, değişen dünya
düzeninde ekonomik, teknolojik ve
fikirsel anlamdaki gelişmelere uyum
sağlamak, kendini yenilemek ve
atılım yapmak için ilk adım olarak
2014 – 2017 yıllarını kapsayacak bir
stratejik plan hazırlığına başlayan
kurumumuz paydaşların beklenti
ve önerileri araştırdı. Didim Ticaret
Odası’nın faaliyetlerini etkileyeceği
düşünülen uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel gelişmeler
incelendi, kurum içi ve çevresini
değerlendiren güçlü yanlar, zayıf
yanlar, fırsatlar ve tehdit (GZFT)
analizi yapıldı, odamızın vizyonu,
misyonu ve stratejik önceliklerine
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ilişkin iç ve dış paydaşların görüş ve
önerileri alınıp değerlendirildi. Bu
kapsamda;
Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri
ile mevcut durum ve geleceğe
ilişkin değerlendirme yapıldı
Meslek komiteleri üyeleri ile anket
çalışması yapıldı.
Personel ile mevcut durum ve
geleceğe ilişkin değerlendirme
yapıldı.
Dış Paydaşlar (kamu, özel sektörüyeler, bölge odaları ve borsaları,
üniversiteler ve sivil toplum
kuruluşları temsilcileri) ile geniş
katılımlı dış paydaş çalıştayı yapıldı.
Bu çalışmalar neticesinde ilk
kez burada yayınladığımız kurumumuza ait vizyon ve misyonumuz
ortaya konmuştur. Bundan sonraki
süreçte, tüm kaynak ve enerjimizi,
kurumumuzu ve hizmet kalitemizi
geliştirmek, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde
kullanacağız.

VİZYONUMUZ

Didim’i tanıyan, yetkin insan kaynakları
ve altyapısı ile hizmet kapasitesini e-oda
seviyesine geliştirmiş, yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde Didim’i etkin olarak
tanıtan ve temsil eden, üyelerin sektör
sorunlarına çözüm üreten, Didim’in iş
yaşamına yön verilmesinde etkin olan,
güvenilir, araştırmacı ve öğretici bir
kurum olmak.
Bu amaçla;
Didim’in turizm kaynaklarını ve
kapasitesini araştırmak
Turizmde iç ve dış pazar analizlerini
gerçekleştirmek
Didim’in doğal ve tarım kaynaklarını
araştırmak
Didim’in iş yaşamını araştırmak
Kurumsal hizmet kapasitemizi
insan kaynaklarımızı ve e-hizmet
altyapımızı iyileştirerek geliştirmek
İş yaşamına ilişkin gelişmeleri
izleme, üyelerimiz ile sıkı iletişim
içinde bireysel ve kurumsal
gelişimlerine katkıda bulunmak
Didim için tanıtım stratejileri ve

projeleri oluşturmak ve uygulamak
Kurumumuzu tüm kurum ve seviyelerde tanıtmak, bölge ve üyelerimizin
haklarını savunmak

MİSYONUMUZ
Yasal yükümlülüklerimizi kusursuz
karşılamak, üyelerimizin ve bölgemizin
ekonomik gelişimine katkı yapmak, temsil
ettiğimiz sektörlerin çıkarlarını savunmak
ve toplumsal refah için hizmet kurumu
olmak.
Bunun İçin;
İş yaşamına ilişkin etik kuralları
belirlemek, üyeler arasında
yaşanabilecek haksız rekabeti önlemek
Toplumumuzun; ilçemizin başat
sektörü olan turizme ekonomik ve
sosyal uyumunu sağlamak için turizm
sektörü hizmet personelinin mesleki
eğitimi ve çalışanların ailelerinin
bilinçlendirilmesi amacı ile çalışma
yapmak, üyelerimizin nitelikli ara eleman ihtiyacını gidermek
Yerel üreticilerin ve yerli
yatırımcıların ticaret kapasitesini
artıracak çalışmaları yapmak ve eylem
planlarının uygulanmasına rehberlik
etmek
Üniversitelerin ve fakültelerin,
üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda
eğitim vermeleri için, üniversite
ve iş yaşamının buluşturulmasını
sağlayacak eğitim çalışmaları ve
organizasyonlar yapmak
Sektörler arasında birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlanması için
meslek komiteleri ve sektör temsilcileri ile planlı istişare toplantıları
yapmak
Didim’in turizm potansiyelini
(Milet, Apollon Tapınağı vb.) etkin
bir şekilde tanıtmak, İlçenin turizm
sektöründe markalaşması sürecinde etkin ve lider rol almak
Üyelerimiz ile iletişimimizi
güçlendirmek için üye bilgi sisteminin etkin kullanımını sağlamak

Yasal değişiklikleri ve iş yaşamındaki
gelişmemeleri izlemek ve üyelerimizi
faaliyet alanlarına göre zamanında ve
doğru bilgilendirmek
Basın ve iletişim araçlarını etkin
kullanmak ve halkla ilişkilerimizi
güçlendirmek
Üyelerimizin yeni pazarlara
ulaşabilmesi için Türkiye ve Dünyada
mal ve hizmet taleplerini (ihale vb.)
izlemek, fuar (katılım/ziyaret) ve iş
gezileri düzenlemek
Bölge ve üyelerimizin hak ve
çıkarlarına aykırı ve yanlış faaliyetlerle ilgili, basın yoluyla ya da diğer
yöntemlerle görüş beyan etmek ve
üyelerinin haklarını savunmak
Üyelerimizin ticari ilişkilerinin
geliştirilmesinde öncü olmak, üyelerimizin ticari faaliyetlerinde
yol gösterici olmak ve yeni yatırım
fırsatları hakkında üyelerimizi bilgilendirmek
Odamız üyelerinin müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki
faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin
genel menfaatlerine uygun olarak
gelişmesini sağlamak ve güveni hakim
kılmak üzere meslek disiplini ahlak ve
dayanışmasını korumak
Didim’in iş yaşamına ilişkin bilgi
bankası oluşturmak, üyelerimizin ve
toplumumuzun hizmetine sunmak
Hızlı ve kusursuz hizmet vererek
hizmet kalitesinde en üst düzeye
çıkmak

DEĞERLERİMİZ
Değerlerimiz; yaşam kaynağımız olarak
kabul ettiğimiz unsurlardır.
Yasalara bağlılık
Üyelerimizin sürekliliği ve gelişimi
Kurumumuzun sürekliliği ve gelişimi
Ekonomik yaşamın gelişmesi ve
refahın sürdürülebilir olması için etik
kuralların uygulanması
Bölgemizdeki nitelikli iş gücünün
bölgemizde kalması ve iş yaşamına
kazandırılması
Bölgemizin doğal ve tarihi
değerlerinin çevremizin ve kültürümüzün korunması bilinci ile ekonomiye ve sosyal yaşama yüksek değer
katılarak kazandırılması
Yerel, ulusal ve uluslar arası alanda
uzlaşmacı ve nitelikli iletişimimiz ve
kurumsal etkinliğimiz

YÖNETİM POLİTİKAMIZ
Katılımcı, yenilikçi, çalışkan, üretken,
açık ve etkili yönetim ile objektif hizmet
kararlılığımızı tüm birimlerimizde uygulamak, bu niteliklerimizi sürekli geliştirerek
üyelerimize ve toplumumuza kesin fayda
sağlamak.
Kurumsal gelişimizi sürekli kılmak
Kurumsal ilişkilerimizi işbirlikleri
temelinde geliştirmek
Tüm hizmet birimlerimizde objektif
olmak
İnsan kaynaklarımızı bilgi ve becerisini sürekli arttırmak

AKREDİTASYON NEDİR.
Odaların iş dünyası nezdinde ki
saygınlığının artırılması, sunulan
hizmet türlerinin genişletilmesi, hizmet
kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk oda
sisteminin Avrupa oda sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi; oda/borsalarımızın
yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası
platformlarda markalaşmasında öncü
rol üstlenmektedir.
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DİJİTAL ARŞİVLEME ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI
Odamızda gerçekleşen işlemlerin
hızlanması belgelerin güvenli bir
ortamda muhafazası Resmi işlemlerin
hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, Ticaret
Odasının hizmet kalitesini yükselterek TOBB Akredite oda ve İSO 9001
Kalite Yönetim Belgesi alma amacıyla

SERVER
SİSTEMİMİZ
YENİLENDİ

başlattığı ve artık çağın bir gerekliliği
olan Elektronik Belge Yönetim
Sistemine çalışmaları tamamlandı.
Projenin ilk adımı olan Dijital Arşivleme
Altyapısını ilk aşaması olan Odamıza ait
400 bine yakın evrakın tamamının dijital ortama aktarımını gerçekleştirdik.

Dijital arşivleme ve yeni web sitemizin altyapısı için ihtiyaç duyduğumuz
gelişmiş server sistemini oluşturduk. Dijital ortama aktarılan verilerin
güvenli bir ortamda saklanması ve kültür merkezimizdeki etkinliklerin
web sitemizden canlı yayınının gerçekleşmesi için güçlü bir server
sistemine geçtik.

KOMPAKT ARŞİV DOLABI SİSTEMİNE
GEÇTİK
Didim Ticaret Odası Tüm dosyalarını
güvenli yanmaz çelik dolaplarla
üstelik yerden de tasarruf sağlayarak
muhafaza edilmesini sağlayan
Kompakt arşivleme sistemlerine
geçti.
Didim Ticaret Odası arşivinde bulunan üye işletmelerin dosyaları artık
daha güvenli bir ortamda muhafaza
edilecek. Bu yenilik çalışma ofisindeki
alanı da rahatlatacak. Aynı alan
üzerinde mevcut dosyaların iki katını
bulundurma şansı sağlayan arşivleme
sisteminin sadece klasör için değil
muhafaza edilmesi gereken birçok
materyalin depolaması mümkün.
Raylı bir sistem üzerinde duran ve
yüzlerce dosya bulunduran dolaplarla
Artık dosya ve evrakları güvenli bir
şekilde arşivleme imkânı bulacağız.
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WEB
SİTEMİZ
YENİLENDİ
TÜRKİYE’NİN COĞRAFİ KONUMLAMA (GEOLOCATION) DESTEKLİ İLK GEZİ & FİRMA REHBERİ
Odamızın Resmi Web Sitesi, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak görsel öğeler ve içerik yönünden
zenginleştirildi. Üyelerimize ve ilçemize ait verilerin uygulanan sisteme girilmesinin ardından sadece
üyelerimizin değil tüm Didimlilerin ve ilçemize gelen misafirlerin ihtiyacına cevap veren tam donanımlı
bir site oluşturuldu.
Web sitemizden başta üye işletmeler olmak üzere, Didim’de yatırım düşünen, Didim’i tanımak
isteyen herkesin faydalanması sağlanacak. Gezi, firma rehberimize www.rehber.didimto.org.tr internet adresinden yada Didim Ticaret Odası web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

DİDİM TİCARET ODASI ÜYE BİLGİ SİSTEMİ İLE (didimto-bilsis) ÜYELERİMİZE DAHA YAKINIZ

DidimtoBilsis Üye Giriş Ekranı
Bu ekranda üye olmayan ziyaretçiler;
*Askı / Faal üye listeleri sorgulama
*Ticaret / Üye Sicil no sorgulama işlemleri yapabilirler.

Üye ve Borç bilgileri görüntüleme

Sektör istatistikleri takibi ( örnek: sektörümde aynı işi yapan kaç işletme var? ve detaylar...)
İşletme konumlandırma sistemi

Oda/yönetim mesaj sistemi
Sektörel haber başlıkları

DTO-bilsis’e Didim Ticaret Odası
Web Sitesi üzerinden veya
www.bilsis.didimto.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz

ÖZEL HABER

ZENGİN SULAK ALANLARIMIZ VE DİDİM’DE

KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ
Fotoğraf - Yazı: Turgut Ege

Kuş Gözlemciliği doğayı tanımanın en
güzel yöntemlerinden biridir. Gözlem
sporu da diyebileceğimiz bu aktiviteyi
gerçekleştirmek için bir adet dürbün
ve küçük bir not defteri ile kuşları
tanımamıza yarayacak resimli cep
kitabı yeterlidir.
470 kuş türünü barındıran Ülkemizde tür çeşidinin hemen hemen
Avrupa ile aynı olmasının nedeni sulak
alanların varlığı ve ülkemizin önemli
göç yolları üzerinde bulunmasıdır.
Kızılırmak Deltası ile birlikte Göksu,
Gediz, Menderes Deltası ülkemizin en
önemli kuşların yaşam alanlarındandır.
Hatta dünyada nesli tükenmekte olan Tepeli pelikan(Dalmatian
pelikan,Pelecanus crispus) Büyük
Menderes Delatası’nı üreme alanı
olarak seçmiştir.Ayrıca diğer nesli
dünya ölçeğinde tehlike altında olan
Küçük Karabatak (Phalacrocorax
pygmeus), Küçük Akbalıkçıl (Egretta
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garzetta), Küçük Kerkenez (Falco
naumanni), Akça Cılıbıt (Caharadrius
alexandrinus) ve Akkuyruklu Kartal
(Haliaeetus albicilla) deltada üreyen
önemli kuş türlerinden bazılarıdır.
Nesli tükenmekte olan bu kuş türleri
ile birlikte Menderes Deltası,Bafa Gölü
ile birlikte Didim ve çevresinde toplam
250 yakın kuş türü bulunmaktadır.Bu
sayı gün geçtikçe artmaktadır.
Eğer küçük bir el dürbününüz
varsa nesli tükenmekte olan yukarıda
saydığımız kuşlarla birlikte bir çok
kuş türünü görme şansına sahipsiniz
demektir. Yapmanız gereken sadece
sabahın erken saatlerinde kuşların
yoğun olarak bulunduğu bölgeye
giderek onlara fazla yaklaşmadan,
rahatsız etmeden dürbün ile gözlemlemektir. Bu gözlemlerin en güzel
tarafı kuşların sizin varlığınızdan
haberdar olmalarına rağmen siz
yokmuşsunuz gibi davranmalarıdır.

Hatta göz göze geldiğiniz anlarda bile
rahatsız olup kaçmasın diye gözlerinizi bile kaçırmak zorunda kalırsınız.
Temmuz ve Ağustos ayları çok sıcak
olduğundan birçok kuş türü ülkemizin
iç bölgelerine yada Balkanlara ve daha
kuzeye göç etmektedir.
Milli Parklar Genel Müdürlüğünce
koruma altına alınmış sulak alanlar
Taşburun Balıkçı barınaklarından itibaren başlamaktadır. Gözlem yapmak
isteyenler ya da Kuş Gözlemciliğine
başlamak isteyenler için ideal bir
yerdir. Yol kenarına aracınızı park edip
dürbün ile bir çok kıyı kuşları ile sulak
alan kuşlarını rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz.
Bafa Gölü su seviyesinin yüksek

olduğu Ekim-Nisan ayları arasında
başta Kızıl şahin olmak üzere Akkuyruklu kartal, Balık kartalı, Büyük
orman kartalı gibi yırtıcı kuşlara ev
sahipliği yapar.Ayrıca mayıs haziran
ayları Bafa gölü ile birlikte Akköy
“Bölme” bölgesi Yılan kartalı gözlemlemek için iyi bir dönemdir.TemmuzAğustos aylarında Balık kartallarının
şimdiye kadar gözlemlenen 6 çiftinden sadece 1 çifti göç etmeden Delta
çevresinde yaz dönemini geçirmiştir.
Kış döneminde 2500-2600
civarında olan flamingoların büyük
bir çoğunluğu üreme amacıyla Gediz
Deltasına gitmesine rağmen Ağustos
ayı başlarında yapılan sayımda
“Bölme” adı verilen Güney Büyük Men-

deres Deltasında 822 tanesinin yazı
geçirdiği gözlenmiştir. Ancak yavru
birey maalesef gözlenememiştir. İleriki
yıllarda yapılacak bazı çalışmalar ve
düzenlemeler ile flamingoların da
Büyük Menderes Deltasında üremesi
Kuş gözlemciler için güzel bir fırsat
olacaktır.
Didim’de kuş gözlem alanları
sadece Büyük Menderes Deltası
ve Bafa Gölü ile sınırlı değildir.Yaz
döneminde güneşlenmek, serinlemek amacıyla birçok yerli yabancı
turistin ilgisini çektiği Manastır
Koyu kış aylarında Yeşilbacak,
Orman düdükçünü, Akkanatlı sumru,
Akça çılıbıt, Halkalı küçük çılıbıt,Ak
kumkuşu,Uzunbacak, Dere düdükçünü

Fotoğrafların ve yazının sahibi Turgut Ege hocamızın hobi
olarak yaptığı kuş gözlemciliği ve
fotoğrafçılığı sayesinde, Didim
Esra Karakaya Anadolu Lisesi ile
Romanya’nın Satu Mare şehrinde
bulunan Johann Ettinger Lisesinin kuş gözlem gruplarının
arasında başlatılan ve AB
Comenıus projesi içerisinde kabul
edilen “Lets Watch the Birds”
projesi kapsamında İlçemiz
Didim’e gelen Romanyalı grup
Odamızı ziyaret etti.
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ile birlikte eşine sadık olması ile
tanınan Angıt kuşlarına beslenmeleri
için ev sahipliği yapmaktadır.Bunun
yanında Mesut Tatil Köyü ile Deniz
feneri arasındaki sulak alan yukarıda
saydığımız kuşların yanında sayıları
az da olsa birkaç aylığına uğrayan flamingolar için de beslenmek amacıyla
tercih ettikleri bir yerdir.
Ülkemizde birçok yöre bazı türler
için özel yerlerdendir. Örneğin “Çöl
Koşarı” sadece Urfa da gözlemlenebilir. Uçarken dikey dalış konusunda
usta olan “Sümsük” kuşumuz sadece
Hatay da gözlenmektedir. Didim de
bu açıdan sadece yöremizde görülen
bazı özel türler için de kuş gözlemcilerine şans tanımaktadır. Örneğin
Ak kuyruklu kartal Ülkemizde Bolu ve
Gediz Deltasından sonra Bafa Gölünde
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üremektedir.Bunun yanında küçük bir
deniz kuşu olan “Fırtına kırlangıcı”
kışı Kuzey Afrika’da geçirdikten
sonra Akdeniz’in kuzeyinde yazlarını
geçirirken Ülkemizde sadece Didim
açıklarında Ağustos ayında gözlenmektedir. Habitatı tam olarak bilinmemekle beraber Papaz(Panayır)
Adası ile Toprak Ada’da ve Bodrum
Yalıkavak açıklarındaki Terlik Adasında
üredikleri düşünülmektedir.
Kuş Gözlemciliğinin kaçınılmaz
sonuçlarından biri de “Kuş
Fotoğrafçılığı”dır. Elbette her kuş
gözlemcisi özellikle renkleri ile
bir doğa harikası olan kuşları
fotoğraflamak ister. Ancak bu durum
bütçe ile ilgilidir. Ülkemizde bir çok
kuş fotoğrafçısı hatırı sayılır bir ekipman parası vererek bu işi yapmaktadır.

Kuşlara yaklaşmak mümkün olmadığı
için Telezoom adı verilen sabit odaklı
objektiflerle çekim yapmak tercih
edilmektedir.En az 300mm lik tele
objektifler ile istediğimiz fotoğraf
karelerini yakalayabiliriz.
Sonuç olarak denizi, tarihi eserleri ile dünyaca tanınan Didim’in kuş
gözlemciler için de bir cazibe merkezi
olması yerel kurum ve kuruluşların
birlikte çalışması ile gerçekleşecektir.
Bunun yanında avcılığın da verilecek
eğitimlerle en aza indirilmesi ve
zaman içinde tamamen bırakılması
kuşlar için iyi bir temenni olacaktır.
Başka bir canlıyı öldürerek spor olmaz.
Zevk için hiç olmaz. Tüfek tutan her
bir elin fotoğraf makinesi ile tanışması
biz kuş gözlemcisi ve fotoğrafçıların en
büyük dileğidir...Hoşçakalın.

DIŞ İLİŞKİLER
DİDİM TİCARET ODASININ ÖNCÜLÜK ETTİĞİ KOS ZİYARETİ VERİMLİ GEÇTİ
Yunanistan’ın Kos Adası ile Didim
arasında turizm ve ticaret ilişkilerini
güçlendirmek, ülke ekonomisine
katkı sağlamak ve öncelikle Didim –
Kos feribot seferlerinin başlatılması
amacıyla Didim Ticaret Odası Kültür
Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonu’nun
organizasyonuyla gerçekleşen Kos
ziyareti oldukça verimli geçti.
Karşılıklı seferlerin başlatılması
ve her iki tarafın turizm, tarım ve
ticaret konusundaki tecrübelerini
paylaşmak amacıyla adada olan 22
Kişilik Didim Heyeti iki gün içerisinde;
Kos Kaymakamı, Kos Belediye Başkanı
ve Yardımcısı, Kos Ticaret Odası
Başkanı ve Genel Sekreteri, Kos
Turizm Sorumlusu, Büyük Otelciler
Birliği Başkanı, Küçük Otelciler Birliği
Başkanı, Seyahat Acenteleri Birliği
Başkanına ziyarette bulundu. Aynı
zamanda Kos’lu olan Hipokrat adına
kurulan vakıf müzesini gezen heyet
Adada bulunan Marina ile zeytin ve
Şarap imalathanelerini gezdi.
Ziyareti değerlendiren Şaban
Üstündağ: ‘’Ticaret Odası’nın Bir
önceki dönem Yönetim Kurulu ve
meclis üyelerimizin karşılıklı ticaret
için ikili görüşmeleri olmuştu. Bu
dönemde Turizm Komisyonu çatısı
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altında yapılan görüşmeler
meyvelerini vermeye başladı.
Kos bize benzeyen bir tatil
beldesi, tarımsal üretimimizde
benzeşiyor. Birçok konuda
ortak noktalara sahibiz ve bu
alanlarda güç birliği oluştura
biliriz. İlçe ve dolayısı ile ülke
ekonomisi için bu çalışmalar
çok önemli. Bu gibi geziler
iletişimimizi ve ilişkilerimizi
kuvvetlendirecektir. En kısa
zamanda onları da burada
ağırlamak istediğimizi söyledik.
Öncelikle hedefimiz önümüzdeki sezonda karşılıklı seferlerin
başlaması. Bu konuda olumlu
gelişmeler var ve neticelenmek üzere. İlçe ekonomimizin
gelişmesi için bu geziler önemli.
Emeği geçen her arkadaşımıza ve bizi
çok güzel ağırlayan komşularımıza
teşekkür ediyoruz’’ dedi.
Geziye Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Üstündağ, Meclis Başkanımız
Hilmi Yıldırım, Belediye Başkan
Yardımcısı Ahmet Karaoğlu, Eski
Başkanımız Ufuk Döver, dönemin
DİTAB Başkanı Salih Bankoğlu, Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Mehmet Urgancı, Mekin Subaşı ve

Lütfü Karaaslan, Didim Ticaret Odası
Meclis Üyemiz ve DİTAB Danışmanı
Hikmet Atilla, Ticaret Odası Meclis
Üyelerimiz Veysel Ece, Şakir Şencan,
Aydın Çağlayan, Deniz Demir, Yılmaz
Beyazkaz,
D-Marin Didim Marina Müdür
Yardımcısı Selçuk Balcı, Genç
Girişimciler Kurulu Başkanımız Sedat
Sarıbaş, Emlak Komitesi Başkanımız
Şenol Gökçe, ve üye Enver Yücel
katıldı.

FAS MEKNES TİCARET ODASI HEYETİNİ AĞIRLADIK
İlçemiz ve çevre bölgede bir dizi
ziyaretler gerçekleştiren Fas Heyeti
Didim Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
Meknes Ticaret Odası Başkanı
Tahiri Alhaj ve Meknes Valiliği Dış
İlişkiler Komitesi Başkanı Slimane
Ragragui’nin bulunduğu heyeti, Didim
Ticaret Odası adına; Yönetim Kurulu
Başkanı Şaban Üstündağ, Başkan
Yardımcısı Gürol Çelik, Yönetim Kurulu
Üyeleri; Celal Gümüş, Mekin Subaşı,
Mehmet Urgancı ve Lütfü Karaaslan,
Meclis Üyeleri; Ali Hikmet Atilla, Ömer
Vela ve Aydın Çağlayan ağırladı.
Misafirlerine hoşgeldin diyen
Başkan Şaban Üstündağ; onları
ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını
belirterek ziyaret programı dâhilinde
gerçekleşen iş görüşmelerinin verimli
geçip geçmediğini sordu.
Fas Heyeti adına konuşan Meknes
Ticaret Odası Başkanı Tahiri Alhaj
ilçemizde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını, çeşitli yerlerle iş
görüşmeleri yaptıklarını, ziyaretlerin
oldukça verimli geçtiğini belirterek,
gösterilen ilgiden ve karşılaştıkları
misafirperverlikten dolayı teşekkür
etti.

Sorulan soru üzerine ülkelerinde
ki yatırım olanaklarından bahseden
heyet, özellikle inşaat alanında
büyük boşluk olduğunu, dar gelirli
grup için devlet adına yapılan konutlarda yeterli yatırımcı olmadığı için
hedeflenen rakamlara ulaşılamadığını,
arsa ve yatırım olanaklarını oldukça
güçlü olduğunu ve bu alanda yatırım
planlayanların önünün açık olduğunu
belirtti.
Turizm ve tarım ürünleri açısından
benzerlik içeren iki bölgenin bu alanlarda işbirliği yapabileceğinin altını
çizen heyet, otel yatırımlarına da açık
olduklarını belirtti.
İki bölge arasında turizmi
geliştirmek üzere İzmir’e direk
seferlerin gerçekleşmesinin önemli
olduğunu belirten taraflar bu konuda
çalışma yapılması konusunda ortak
fikre vardı.
Didim’den gelecek bir heyeti
ülkelerinde ağırlamaktan mutluluk
duyacaklarını belirten Fas’lı grup
Didim Ticaret Odası Meclis Üyelerini
ülkelerine davet etti.
Meclis Üyeleri; yapılan davetten
memnuniyet duyduklarını belirterek

Kasım ayı veya sonrasında söz konusu
ziyareti gerçekleştirebileceklerini
söyledi.
Her iki ülkenin turizm potansiyeli
ve hedeflerinin konuşulduğu ve samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet,
misafirlere Didim Ticaret Odası adına
verilen hediyeler ve plaketlerin takdim
edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile
sona erdi.
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ÜYELERİMİZ 2013 SEZONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI VE MESLEK

KOMİTELERİ TOPLANTISINDA ÖNEMLİ TESPİTLERDE BULUNDU
Didim Ticaret Odası ile Esnaf ve
Sanatkârlar Odası’nın ev sahipliğinde
Didim Turizm Derneği, Didim Turizm
Altyapı Hizmet Birliği ve Didim Kent
Konseyi’nin destekleriyle ile 2013
turizm sezonunu değerlendirme
toplantısı yapıldı.
Toplantıya; Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Üstündağ Meclis Başkanı Hilmi
Yıldırım Didim Esnaf ve Sanatkârlar
Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Didim
Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı
Salih Bankoğlu, Didim Turizm Derneği
Başkanı Deniz Atabay, Meclis Üyemiz
Hikmet Atilla konuşmacı olarak katıldı.
Katılımın iyi olduğunu toplantıda
Meclis Başkanımız Hilmi Yıldırım
Kültür Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonunca yapılan çalışmalar hakkında
bilgi verdi. Yunanistan ile Shengen
Vizesi ve Kos Didim Seferlerinin
yeniden başlaması noktasında
girişimlerde bulunulduğunu aktaran
Yıldırım; “Didim için öncelikli sektörün turizm olması gerekiyor. Turizm
bağlantılarımız ilerleyen süreçte ticari
ilişkilerimizi de etkileyecek” diyerek
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özellikle nitelikli hizmetin aranılan
unsur olduğunu aktardı.
Didim Ticaret Odası Meclis Üyesi
Hikmet Atilla ise Ticaret Odası ve
DİTAB çatısı altında Didim’in tanıtımı
ve turizmin çeşitlendirilmesi adına bir
çok çalışma yapıldığını kaydetti. Atilla,
Didim’in binlerce yıllık; inanç turizmi,
kültür turizmi icra edilen topraklar
üzerinde bulunduğunu bu değerlerin
tarihi ve doğal doku ile desteklenmesi
gerektiğini aktardı.
Geçtiğimiz aylarda yapılan Didim
Ticaret Odası Meslek Komiteleri Genel
Toplantısında da Meslek Komiteleri
Üyelerimiz önemli tespitlerde bulundu. Her iki toplantıda dile getirilen
öneriler şöyle;
Altınkum sahil düzenlemesinin önceki düzenlemenin önüne
geçememiştir. Bölgenin yeniden ele
alınarak mimari bir kimliğe kavuşması
gerekmektedir. Bu düzenleme
yapılırken işletmelerin yasal olmayan
bölümlerinin de yıkılması gerekmektedir.
Altınkum’daki düzenlemenin

ardından kumsal alana konulan
görüntü ve kullanım açısından
sıkıntılar içeren portatif tuvaletler yerine işyerlerinin olduğu bölgeye kalıcı
tuvalet ve duşlar kazandırılmalıdır.
Altınkum ve 3. Koy gibi çok tercih
edilen koyların dışında alternatif
koylara altyapı hizmetleri ulaştırılarak
halkın kullanımına açılması gerekmektedir.
Apollon tapınağı çevre düzenlemesi yapılarak turizm hareketliliğinin
arttırılması gerekmektedir. Yöresel
mimaride yapılmış evlerin tamamının
tescillenerek kentsel mimarinin ön
plana çıkarılmasıyla burada şirince,
Safranbolu, benzeri bir turizm
hareketliliği sağlanmalı, aynı zamanda
arkeolojik çalışmalar genişletilmeli,
Apollon tapınağı sıkışıklıktan
kurtulmalı, çevresindeki arkeolojik
miras gün yüzüne çıkarılmalıdır.
Akköy’e kadar ulaşan ve yer
yer kalıntıları gözle görülen kutsal
yolun trekking ve bisiklet yolu olarak
açılması yönündeki çalışmaların
hızlandırılması gerekmektedir. Yolun

çok iyi korunmuş olan Tapınağa yakın
bölgedeki kazı alanı içinde kalan
bölümü Apollon tapınağı ören yerine
dâhil edilerek, halkın da gezebileceği
bir düzenlemenin yapılması gerekmektedir.
Alternatif turizm seçenekleri
oluşturmalıdır. Turizm ürünleri
çeşitlendirilerek elimiz güçlendirilmelidir. Misafirlerin harcamaları böylelikle arttırılmalıdır.
Fuarlara katılım konusunda Didim’i
tanıyan ve turist sayısında öncelikli
olan ülkelerde tanıtım yaparak turist
sayısını artırılmalı, ayrıca daha fazla
ülkeye ulaşarak ilçemizin bilinirliği
yükseltilmelidir. Fuarlarla birlikte
İlçe tanıtımını yapacak internet sitesi
oluşturulması, burada ilgi çekici görsellerin kullanılması ve Didim’in marka
değerinin yükseltilmesi gerekmektedir.
Tanıtımda internet ve sosyal
medya alanı etkin kullanılmalıdır.

Tanıtım çalışmalarında kurumlar
arasında birliktelik oluşturularak
ilçemizin gerek fuarlarda gerekse
görsel ve yazılı medyada daha fazla
ve etkin yer alması sağlanmalıdır.
Bu çalışmalar profesyonel bir ekip
tarafından yönetilmeli, bu oluşuma
tanıtım bütçesi olan ve başarılı
çalışmalar yapan oteller de eklenmeli
tecrübelerinden faydalanılmalıdır.
İlçemize gelen turistlerin Didim’i
tanıyarak dönmesi sağlanmalıdır.
Tapınağa gelen turistin Altınkum sahillerimizi, yaz turizmi için gelenlerinse
arkeolojik ve kültürel ürünlerimizi
görmesi sağlanmalıdır
Şehre yakın bir bölgede geniş bir
alan ağaçlandırılarak kent ormanı
oluşturulmalıdır.
Şehir girişlerinin düzenlenmesi ve
aydınlatılması gerekmektedir.
Belediyenin başlattığı Didim’in
Havasının Tescil edilmesi çalışmaları

kamuoyuyla ve basınla paylaşılmalı,
eğer sonuçlar olumlu ise tanıtımlarda
etkin olarak kullanılmalıdır.
Üniversitenin ilçe merkezine uzak
oluşu ilçemize değer kazandırmasının
önüne geçmektedir. İlçe merkezine
yakın olan geniş bir alan üniversiteye
tahsis edilmelidir.
Belediye ve meslek odaları ile
birlikte küçük otellerin yeniden
yapılanması sağlanmalıdır.
Yeme içme ve konaklama yapılan
yerlerde yöresel ürünlerin kullanımı
özendirilmeli, İlçemizin ve yakın bölgelerin ürünlerin ön plana çıkarıldığı
satış yerleri olmalıdır.
İlçemizi Söke - Milas Karayoluna
bağlayan bölünmüş yol inşaatında
karşılaşılan kamulaştırma probleminin
çözümü için girişimlerde bulunulmalı,
ayrıca Akköy ve Akyeniköy üzerinden geçen yolun yatırım programına
alınması sağlanmalıdır.
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ODAMIZ 6. TURİZM YATIRIM ZİRVESİ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Didim Ticaret Odası Meclisinin
girişimleriyle faaliyete geçen;
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gürol Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri;
Celal Gümüş ve Mekin Subaşı, Meclis
Üyeleri; Ali Hikmet Atilla, Veysel Ece
ve Ümit Muslu’dan oluşan Aynı Zamanda 6. Turizm Yatırım Zirvesi’nin
hazırlıklarını yürütecek olan Didim Strateji Geliştirme Komisyonu
hazırlıklara başladı.
Odamızın her sene
gerçekleştirdiği bu sene de 9- 10
Ekim 2014 tarihlerinde yapılmasına
karar verilen Turizm Yatırım Zirvesinin Hazırlıklarını kapsamında söz
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konusu komisyon, fikir alışverişinde
bulunmak üzere Kaymakam ve
Belediye Başkanı’nı ziyaret etti.
Yönetim kurulu Başkanı Şaban
Üstündağ, Komisyon Başkanı Hikmet
Atilla, Komisyon üyeleri; Gürol Çelik,
Celal Gümüş, Mekin Subaşı, Veysel
Ece ve Ümit Muslu’dan oluşan heyet
ilk olarak Belediye Başkanı Deniz
Atabay’a misafir oldu.
Didim Ticaret Odası tarafından
sunulan Taslak Programı inceleyen
Başkan Deniz Atabay organizasyona katkı yapmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Belediye
Başkanı Deniz Atabay’la yapılan

istişarede konu hakkında hazırlıkları
değerlendirmek üzere tekrar bir
araya gelmeye, ayrıca zirvede
konuşulanların rapor haline getirilmesine karar verildi.
Belediye Başkanının ardından
Kaymakamlık Makamıyla da
görüşülerek, taslak program
hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Dönemin Kaymakamı
Ersin Emiroğlu; zirvenin, zirvede
konuşulanların fayda sağlayacağını,
zirvede ve sonrasında uzun vadeli planların ve makro ölçekli
planlamaların konuşulmasının ve
sonrada hayata geçirilmesinin hem

Didim’e hem de Aydın’a büyük atılım
sağlayacağını vurguladı.
Heyet Kaymakam ve Belediye
Başkanından sonra 2 Eylül tarihinde
Aydın Valisi Erol Ayyıldız’a misafir
oldu.
Sunulan Taslak Programı inceleyen Vali Erol Ayyıldız, Zirveye
Katılmaktan mutluluk duyacağını
bildirdi. Heyetle bir süre sohbet eden
Vali Erol Ayyıldız’a ziyaret anısına
hediye takdim edildi.
Valiliğin ardından İl Kültür Turizm
Müdürü Nuri Aktakka’ya misafir olan
heyet, fikir alışverişinde bulundu.
Ticaret Odası Heyetinden yaz
sezonu ve ilçedeki turist hareketliliği
ile ilgili bilgiler alan Aktakka; sorulan
soru üzerine Yurtiçi ve Yurtdışı
fuarlar hakkında da bilgi paylaştı.
Geçtiğimiz yıllarda tanıtımların İl Özel
İdaresi bütçesinden karşılandığını İl

Özel İdaresi kapandığı için yeni bir
bütçe oluşturmak için gerekli yerler
ile konuyu görüştüklerini, bütçe
oluştuktan sonra kaldıkları yerden
devam edeceklerini bildirdi.
Hazırlıkları devam eden ve 9-10

Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan
zirveye Kültür ve Turizm Bakanlığı
üst düzey bürokratları, Turizm Sektörünün önde gelen temsilcileri, il ve
ilçe protokolü ile çok sayıda turizmci
esnaf katılacak.

TİCARET ODASI ESNAFLARIMIZI GİRİŞİMCİ ADAYLARINI VE İŞ ARAYAN VATANDAŞLARI
KOSGEB VE İŞKUR’LA BULUŞTURDU

Didim Ticaret Odası’nın organizasyonu, Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odası, KOSGEB ve
İŞKUR’un katkılarıyla, KOSGEB ve İŞKUR’un destek paketleri hakkında bilgilendirme
toplantısı yapıldı. Esnaflarımız yeni iş kuracak girişimcilerimiz ve iş arayan adaylar;
her iki kurum adına faydalanabilecekleri destekler ve eğitimler hakkında bilgi sahibi
oldu ve merak ettikleri sorulara cevap bulma şansı yakaladı.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB) Aydın Hizmet Merkezi Müdürü Sayın Turgut Gözen ve Türkiye İş Kurumu
(İŞKUR) Söke Hizmet Merkezi Müdürü Sayın Cemil Altun’un konuşmacı olarak katıldığı
seminer Didim Ticaret Odası Aytaç - Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde gerçekleşti.
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YATIRIM

“YATIRIMIMIZI DİDİM’DE
YAPMAK GÖNÜL BORCUMUZ”
Didim’de kazandığını yine
ilçemize yatırıma dönüştüren
bir isim Kadir Karakaya, yeni
bir alanda büyük bir tesis
yapma aşamasında. Didimliler gözlerden uzak bir arazide
yapılan çalışmayı ve sonrasında
da ortaya çıkacak işi merak
ediyordu. İlçemize kazandırılan
tesisi tanımak için Kadir Bey’e
misafir olduk.
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Kadir Bey sizi tanıyabilir miyiz.
Turizm sektörüyle tanışmanızdan bu
güne kadar geçen süreci anlatabilir
misiniz.
Ben aslında mimarım. Mimarlık
yaparken 1985 yılında ilk otelimiz
Burak Otelin olduğu yerde normalde
yap-sat yapacakken, anayolun yanında
olması, yerin otel kazandıracak bir
yer olması neticesinde fikrimizi
değiştirerek turizme girmiş olduk. O
dönem inşa ettiğimiz 25 oda 50 yataklı
bir oteldi. Sonraki yıllar otelimizi

büyüterek 73 oda 150 yatağa çıkardık.
1989 yılında başka arkadaşlarla şuan
ki Marla Oteli o dönem Halay Otel
ismiyle inşa ederek faaliyete açtık.
1993 yılında orayı satarak Esra Family
Süit Oteli inşasına başladık. 2011 yılına
kadar apart otel olarak hizmet veren
otelimizi 2012 sezonunda yenileyerek
her şey dahil konsepte soktuk.
Aynı yıl Didim’den 6 otel arazisi,
yatırım kazandırılması amacıyla ihale
edildi. 2 yere talip olduk ve ikisi de
bizde kaldı. Bakanlık her bir tesis için

400 yatak öngörüyordu ama 400
yatak rantabl değil. Tek bir parselde
800 yataklı bir tesis yapmak mümkün
ama ilerde büyütecek bir alan olsun
istedik. İki parselin üstüne tek bir tesis
inşa etmeye karar verdik. Bu fikrimizi
bakanlıkla paylaştık, onlarda uygun
gördüler. Ondan sonra hazırlıklar
başladı. bu süre içerisinde jeolojik
etüt, kıyı kenar çizgisi, halihazır haritalar, imar planları, ÇED Raporu, yatırım
belgesi, teşvik belgesi gibi yapmamız
gereken işler vardı. Bütün bunlar
yapıldıktan sonra imar planlarına göre
bize ait 209 dönümlük arazi üzerinde
ifraz ve terkinler yapıldı. Kıyı kanuna
göre 50 metre ve yollar terk edildikten
sonra 172 dönümlük yerde projemizi
oluşturduk ve Belediyeye verdik. Hafriyat çalışmalarına başladık. Şantiyemizi
kurduk hazırlığımızı yaptık. Bayramdan sonra inşaata başlayacağız. 1
Mayıs 2016’da otelimizi açacağız.

Toplam kapasiteniz ne olacak
Bakanlık arazinin yüzde 50’si üzerinde inşaata izin veriyor, bu da 800
yatağın çok üzerinde bir tesisi
mümkün kılıyor. Burada konaklama
olarak 4 tip proje oluşturduk. İlk
kabulün olduğu ana bina, balkonundan havuza girebileceğiniz göl evleri,
meyilden faydalanarak toprak altına
koyduğumuz önü deniz gören üstü
yeşil alan olan ekolojik evler ve 20
adet villa yer alacak. Yatak kapasitesi
2000’e kadar çıkabilecek.

Didim’de yapıyorsunuz. Bunu tek sebebi teşvikler
midir.
İlk planda teşvikler avantaj olarak
görülse de Didim’in dezavantajları
var. Antalya ve Bodrum’da beş
yıldızlı tesislerde konaklama için yıl
ortalaması 80 - 90 Euro iken Didim’de
50 - 55 Euro. En önemli tercih sebebimiz, kendi memleketimiz oluşu.
Yeni yatırımı burada yapmak bizim
görevimiz, vazifemiz. Biliyorsunuz aynı
zamanda bizim bir okul bağışımızda
oldu. Bu bizim gönül borcumuz.

Kaç kişiyi istihdam edeceksiniz.
400 - 450 kişi istihdam edilecek
inşaat aşamasında da bir o kadar kişi
çalışacak.
Didimli olduğunuz ve burada işler yaptığınız için
ilk otellerinizi Didim’de açtınız. Şimdi durum daha
farklı çok daha büyük bir tesis yapıyorsunuz, risk
alıyorsunuz. bunu başka bir yerde değil de neden
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TOBB’UN SOMA YARDIM KAMPANYASI’NA DESTEKTE BULUNDUK
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun
felaketin yaralarının sarılması için 81
İl ve 160 İlçedeki Odalar ve Borsalarla birlikte tüm vatandaşlarımızın
da katkıda bulunacağı bir yardım
kampanyasını başlattı.
Ticaret Odası Şehit yakınlarının
yaşadığı acıyı yürekten paylaşarak ve
şehitlerin helal lokma ile yetiştirmeye
çalıştığı aziz emanetlerine ülkece
sahip çıkmak, bundan sonra acılarına
çeşitli sıkıntılar eklememek için tüm
Türkiye gibi yanlarında olma amacıyla

Odalar ve Borsalar Birliğinin yardım
hesabına katkıda bulunmaya karar
verdi.
Ticaret Odası geçmişte; Van’da
depremi yaşamış ve Afrika’daki kıtlığa
maruz kalmış insanlara, bugün de
Soma’da felaketi yaşayanlara destek
olarak üyelerinin bu konudaki hassasiyetlerini paylaştığını göstermektedir.
Yönetim Kurulunda alınan kararla
TOBB Soma yardım hesabına Didim Ticaret Odası olarak katkıda bulunuldu.

A
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S

SOMA ŞEHİTLERİ İÇİN LOKMA DÖKTÜRDÜK
Soma Maden Faciasında
hayatını kaybeden şehitlerimiz
için Didim Merkez Camii
önünde lokma döktürdük.
Yönetim Kurulu
Başkanımız Şaban Üstündağ;
‘’Soma’da büyük bir facia ile
hayatları son bulan Maden
şehitlerimizi bir kez daha saygı
ve minnetle anıyoruz. Allahtan
rahmet diliyoruz. onları bir kez
daha yâd etmek istedik. Bütün
ulusumuzun başı sağ olsun’’
dedi.

GIDA YARDIMLARIMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkıları ile Odamızın her sene ramazan ayında gerçekleştirdiği gıda yardımları ihtiyaç
sahibi ailelere ulaştırıldı. Mahalle muhtarları ve Meclis Üyelerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi isimlere, içinde temel gıda maddeleri bulunan gıda paketleri teslim edildi. Didim ilçe merkezi ve köyleri ile Akbük, Akyeniköy mahallelerinde ikamet eden
ihtiyaç sahibi 700 aile gıda yardımından faydalandı.
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DİDİM MYO’YA EĞİTİM HAZIRLIKLARINA
KATKIDA BULUNDUK
Didim Ticaret Odası Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu’na
2014 – 2015 eğitim öğretim sezonu
öncesi dersliklerin hazırlanması için boya
yardımında bulundu.

Talep üzerine hazırlanan boyalar Yönetim Kurulu Üyesi Mekin
Subaşı tarafından Yüksekokul genel
sekreteri Mustafa Cankurt’a teslim
edildi.

AVRUPALI ÖĞRENCİLER ODTÜ AKADEMİSYENLERİYLE BİR
ARAYA GETİREN BEST ANKARA TOPLULUĞUNA YER SAĞLADIK
ODTÜ’de 2006 yılından beri faaliyet
göstermekte olan BEST Ankara (Avrupa Teknoloji Öğrencileri Topluluğu) 25
Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında, bu
sene altıncısını düzenlediği akademik
yaz kursunu ilçemizde gerçekleştirdi.
BEST Ankara’nın bu seneki
akademik yaz kursunun konusu ise
Rüzgar Türbinleri. Hazırlıkları 9 ay
önce başlayan kursun 22 katılımcısı
Avrupa’nın farklı şehirlerinden gelen
200’ü aşkın başvuru arasından seçildi.
Kursun resmi açılışı 26 Ağustos Salı
günü, konu hakkındaki dersleri de
verecek olan ODTÜ akademisyenlerinden Doç. Dr. Oğuz Uzol’un katılımıyla
derslerin verileceği Odamızda
gerçekleştirildi. Yaz kursunda ayrıca
Ayen Enerji bünyesindeki Akbük
Rüzgâr Enerji Santrali’ne yapılacak
teknik gezi yer aldı.
ODTÜ Havacılık ve Uzay
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
ve aynı zamanda Rüzgar Enerjisi
Teknolojileri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Genel Müdürü Doç. Dr. Oğuz
Uzol beraberinde etkinliğin akademik
sorumluları İpek Başar ve Berkay
Karsan Yönetim Kuruluna misafir oldu.
Rüzgâr Enerjisi Teknolojileri hakkında
bilgiler paylaşan Oğuz Uzol, Didim’i
seçme sebeplerinin bu bölgede bulunan Rüzgâr Enerji Santrallerinin varlığı
olduğunu belirterek kendilerine yer
sağladığından dolayı teşekkür etti.
Etkinliğin Akademik Sorumluları
İpek Başar ve Berkay Karsan

Aralarında çeşitli ülkelerden gelen
yabancı öğrenciler misafir ettiklerini
belirterek oldukça verimli dersler
yaptıklarını söyledi.
Başkan Şaban Üstündağ ve

Yönetim Kurulu Üyeleri, kapılarının
böyle etkinlikler için her zaman açık
olduğunu, öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek,
ziyareti için teşekkür etti.
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SOSYAL SORUMLULUK

KIRTASİYE VE AYAKKABI YARDIMLARINI ÖĞRENCİLERE ULAŞTIRDIK
Didim Ticaret Odası’n ın her yıl
gerçekleştirdiği kırtasiye yardımları
ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştı. Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban
Üstündağ, Yönetim Kurulu Üyeleri
Mekin Subaşı ve Mehmet Urgancı il-

çemizde mevcut okulları gezerek; okul
müdürleri, öğretmenler ve öğrencilere
hem yeni eğitim öğretim yılında
başarılar diledi, hem de hazırlanan
kırtasiye paketlerini teslim etti.
İlk Orta ve Lise olmak üzere

üç çeşit olarak hazırlanan 1000’e
yakın kırtasiye paketi ve bununla
beraber hazırlanan ayakkabı hediye
kuponları da ihtiyaç sahibi öğrencilere
ulaştırılmak üzere okul müdürlerine
teslim edildi.

YAĞLIBOYA RESİM KURSİYERLERLERİMİZDEN ANLAMLI BAĞIŞ
Didim Ticaret Odası ve Halk Eğitim
Merkezi işbirliği ile açılan yağlıboya
resim kursunu başarı ile tamamlayan
kursiyerler en güzel eserlerini anlamlı
bir bağışla değerlendirdi.
Tedavi gören bir arkadaşların
talebi ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi bölümüne
tablolarını bağışlayan kursiyerlerin
çalışmaları, Ticaret Odası tarafından
çerçevelendi. Tablolar kanser tedavisi gören çocuk hastaların odalarını
süsleyecek.

DİDİM YAZARLAR FESTİVALİNE KATKIDA BULUNDUK
Didim Yazarlar Festivali için hediye kalemler yaptırarak ziyaretçilere
dağıtılmak üzere organizasyon komitesine
teslim ettik.
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EMNİYETE ARAÇ ALIMI YAPACAK DERNEĞE
DESTEKTE BULUNDUK
Didim İlçe Emniyet
Müdürlüğümüzün geniş sorumluluk alanında asayişi sağlayabilmek
için ihtiyaç duyulan araç alımında

kullanılmak üzere
Didim Toplum Destekli Huzur Ve
Güvenliği Destekleme Derneğine
maddi destekte bulunduk.

MÜFTÜLÜĞÜN ORGANİZASYONUYLA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE
İFTAR YEMEĞİ VERDİK
Didim Müftülüğü tarafından merkez
camii önünde açılan iftar çadırında 2
gün yemek ikramında bulunduk.
İlçe müftülüğü Ramazanda her
akşam 200 kişiye iftar verdi. Biz de bu
organizasyona iki akşam olmak üzere
katkı yaptık.
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YARDIMCI HİZMETLER

AYDIN SMMMO ZİYARETİ ve ÜYELERİMİZE ELEKTRONİK İMZA HİZMETİ
Didim Ticaret Odası Toplantı Salonunda Didim’deki mali müşavirler ve
serbest muhasebeciler ile bir araya
gelen Aydın Serbest Muhasebeciler ve
Mali Müşavirler Odası Başkanı Fettah
Açan ve Yönetim Kurulu, Beraberinde

54 DİDİM TİCARET ODASI

Aydın SMMMO Didim Temsilcisi Ahmet
Karaoğlu ve Belediye Meclis Üyesi
Hasan Yavuz’la birlikte Odamızı ziyaret
etti.
Sezondan beklentiler ve İlçemizin
gösterdiği gelişim hakkında bir süre

sohbet eden taraflar Gümrük ve Ticaret Bakanlığının uygulamaya koyduğu
MERSİS Sistemini de değerlendirdi.
Toplantıya yer sağlandığı için
Odamıza teşekkür eden Aydın SMMMO
Başkanı Fettah Açan; ‘’Ticaret Sicil
Müdürlüklerine yapılan değişiklik taleplerinin gerçekleşmesi için elektronik
imza edinmesi gerektiğini bu iş için bir
firmayla anlaştıklarını ve Aydın’da Oda
Binasında görevlendirilen bir kişinin
elektronik imza taleplerini aldığını’’
belirtti.
Ticaret Odası’da Didim’de esnaf sayısının oldukça fazla oluşu ve
Didim’in Aydın’a olan uzaklığı da göz
önüne alarak aynı firmadan bir yetkilini belirli günlerde Didim’e gelmesini sağladı.
Aydın’a gitmekten, Notere
başvurup taahhütname imzalamak
durumunda kalmadan elektronik
imza alan üyelerin yoğun bir ilgisi ile
Başvuru alımı belli bir süre devam
etti. Talep oluşması durumunda yetkili
firmanın yeniden Ticaret Odasında
başvuruları alması sağlanacaktır.

