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Değerli Üyelerimiz, Sevgili Hemşerilerim,
Büyük ümitlerle, gerek ekonomik nedenler gerekse sağlıklı 

ve huzurlu yaşam ümitleri ile ilçemize yerleşen halkımız yeni bir 
Didim inşa etti. İlçemiz, oluşan yeni kimliği ve sahip olduğu kozmo-
polit yapı ile ülkemizin özetidir. İlçemizdeki ümit ettiğimiz ve çaba 
sarf ettiğimiz gelişme ve ilerleme de aşağıda ülkemiz hakkında 
yaptığımız tespitler ışığında gerçekleşecektir. Son süreçte başkaca 
beldelerde yaşanan sıkıntıların Didim’de yaşanmaması göstermiştir 
ki ilçemiz nu konuda örnek gösterilecek bir durumdadır. 

Sağlıklı bir geleceği ancak geçmişine saygı ile sahip çıkan bi-
reyler inşa edebilir. Geçmişten alacağımız en büyük ders; çalışkan, 
cesur ve üç kıtada kardeşçe yaşayan bir ecdada sahip olmaktır. 
Ülkemiz, yine aynı köklerden beslenen her bir ferdin çalışkanlığı ve 
birbiri arasındaki kardeşçe ilişkisi ile büyüyecektir. Ülkemiz 2023, 
2053 ve 2071 hedeflerine bu kardeşlik bağları ile ulaşacaktır. Bu 
şuur bizi geçmişte olduğu gibi zirveye taşıyacaktır. 

Meslek Örgütleri üyelerine yol gösterme, bulunduğu bölgenin 
geleceğine yön vermede önemli bir görev üstlenmektedir. Odamız 
da bu görevi yerine getirme çabası içerisindedir.

Üyelerimizin sorunlarına çözüm olabilmek için lokomotif olan 
Turizm ve İnşaat sektörlerimizde yenilikçi yöntemleri uygulamalı, 
Katma değeri yükseltecek metotlar geliştirmeliyiz.  Bunun için 
belki de en fazla Teknolojiye yatırım yapmalıyız. Özellikle Turizmde 
teknolojiyi ve tanıtımlarımızda sosyal medyayı etkin kullanmalıyız. 
Odamızın geliştirdiği ve bu sayımıza kapak konusu olan tanıtım 
sitemiz bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaktır. 

İlçe turizmimiz sıkıntılı bir seneyi diğer Turizm Beldelerine 
nazaran daha az kayıpla atlattı. 2016 için daha ümit doluyuz. 
İnşallah 7. Zirvemiz bunun öngörüsü olacaktır. Ülkemiz, İlçemiz ve 
turizm sektörümüz için başarılı bir yıl olmasını ümit ediyoruz. 

Oda Meclisimiz başarılı işlerin arkasındadır. Her birimiz Odamız 
veya ilçedeki diğer kurumların yaptığı iyi işlerin destekçisiyiz. Yanlış 
olanların düzeltilmesi için takipçisiyiz. 

Üyelerimizden bizim de talebimiz şudur ki; Odamızın 
gerçekleştirdiği konferans ve panellere, eğitim çalışmalarına, fuar 
organizasyonlarına daha etkin katılım göstermeli, mesleğinde 
bilgi ve becerilerini bu gibi çalışmalarla desteklemelidir. 
Bizlerle paylaşacağı fikir ve öneriler ile çalışma aşk ve şevkimizi 
arttırmalıdır. Daha güçlü bir Ticaret Odası böylece oluşacaktır.

Önümüzdeki yakın gelecekte güzel günlerin kapısını 
aralayacağımız, Bir süredir yaşanan sıkıntıları bertaraf edeceğimiz 
ümidi ile hepinizi saygı sevgi ile selamlıyorum. 

Dr. Hilmi  Yıldırım
Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı

FUARLARBAŞYAZI

DİDİM TİCARET ODASI  3 

Sevgili Didimliler, Değerli Üyelerimiz
Son sayımızdan bu tarafa üyelerimizin ve ilçemizin sıkıntılarına 

çözümler bulmak için stratejik planımız doğrultusunda faaliyetler 
gerçekleştirdik. Birçok girişimde bulunduk, E-Oda olma hedefi-
miz doğrultusunda sorunlarımıza teknolojik çözümler bulmak 
için yola çıktık. Bir yıl önce fikir aşamasında olan Didim İnteraktif 
Tanıtım Sistemini hayata geçirdik. İlçemize gelen turistlerin daha 
fazla yer görmesi ve tüm zenginliklerimizin fark etmesini amacıyla 
www.didimgezgini.com adında bir tanıtım sitesini hayata geçir-
dik. İlçenin tamamında fotoğraf çekimleri gerçekleştirdik. Yüze 
yakın değerimizin, koordinat bilgileri ve yol tarifleri ile tanıtımı 
yaptık. Kısa zamanda web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız 
yüzbinlerce ziyaretçiye ulaştı. Yeni aldığımız GEKA desteği ile bu 
sisteme ilçedeki tüm esnafları da dâhil edeceğiz. 

Uzun süredir çözüm yolları aradığımız problemlerimizin çözümü 
için Ankara’da ve Aydın’da yetkili makamlarla görüşmeler yaptık. 
Sanayi ve Ticaret Şurasında bu sorunların dile getirilmesini sağladık. 
Zeytin Festivaline davetlimiz olarak katılan Yunan Adalarından 
konuklarımızı misafir ettik. Eğitim çalışmalarımızı aynı başlıklarda 
aksatmadan devam ettirdik. 200’e yakın kişiye belge kazandırdık.

2009 yılından bu tarafa altı zirve gerçekleştirdik. Bu yıl 7. Sini 
yapıyoruz. Her zirvemizde çok değerli konuklar ağırladık. Çok 
önemli fikirler edindik. İlçemizin sorunları hakkında önemli tespitler 
yaptık. Bu fikirler ışığında ilçe turizmimizi kalkındırmaya çalıştık. 
Son zirvemizden sonra kaymakamımızın himayesinde odamızın 
ev sahipliğinde tüm kurumlar bir araya geldik. Koordinasyon 
toplantıları yaptık. Altıncı zirvenin sonuç raporunda dile getirilen 
sorunları konuştuk. Önemli kararlar aldık. İşbirliği kültürümüzü 
pekiştirdik. Yurt içinde iki fuara birlikte katıldık. İlçemizin üç önemli 
değeri Apollon Tapınağı, Milet Ören yeri ve İlyas bey Külliyesinin 
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması için başvuru yaptık. 
Küçük Otellerin sorunlarının konuşulduğu panelde önemli tespitleri 
kayda aldık. Bu toplantılarla Didim için en önemli adım olan ku-
rumlar arası iletişim sağladık. Turizm yatırım zirvelerinin en önemli 
sonucu bu iletişimin sağlanmasıdır. Bu toplantılara ev sahipliği 
yapmaktan onur duyuyoruz. Sağlanan bu birliktelik sayesinde birçok 
problemin üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar sağladığı katkılar 
için tüm kurumlara teşekkür ederiz.   

İlçemizin turizmde hak ettiği payı alması için daha çok yolumuz 
var. Turizmin dinamik yapısına ayak uydurmalıyız. Avantajlı 
olduğumuz tüm unsurları çok iyi değerlendirmeliyiz. 

Bir sonraki sayımızda daha güzel bir Didim ümidiyle Hepinizi 
saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Şaban Üstündağ
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
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KAPAK

Didim’in ticaret ve ekonomisine yön 
veren, katkı sağlayan kuruluşların 
başında Didim Ticaret Odası gelmek-
tedir. Didim Ticaret Odası kurulduğu 
1995 yılından bu tarafa faaliyetleri 
çerçevesinde ilçenin gelişimine katkı 
sağlayacak birçok projeye ve etkin-
liğe imza atmıştır. Bu projede bu 
amaç kapsamında Ticaret Odası’nın 
2014 – 2017 vizyonu olan Dijital oda 
olma stratejisinin parçasıdır. Bu ana 
hedefimiz doğrultusunda Üyelerimizin 
ve İlçemizin çözüm bekleyen sorunlara 
dijital uygulamalar kullanarak çözüm-
ler üretmek amacındayız.

İnternet ve sosyal medyanın ihmal 
edilemeyecek kadar önemli bir nokta-
ya geldiği günümüzde tanıtım ve bilgi-
lendirme faaliyetlerinin bilişim tekno-
lojileri ve yenilikçi yöntemlerle, mobil 
teknolojilerle yapılması olmazsa olmaz 
bir gerekliliktir. Odamız Güney Ege 
Kalkınma Ajansının desteği ile yenilikçi 

yaklaşımları mobil çözümlere enteg-
re ederek, dijital dünyada en önemli 
konulardan biri olan ‘’bulunabilirlik’’ 
açısından da coğrafi konumlandırma 
yapan çok kapsamlı bir tanıtım sitesini 
hayata geçirdi. 

Proje kapsamında tatil öncesi Di-
dim’i araştıranların doğru bilgiye ulaş-
masını kolaylaştırmak, Didim’e gelen 
kişilerin daha çok yer görmesini sağ-
lamak öncelikli amacımızdır. Tanıtım 
sitemiz kıyı turizmi ile alternatif turizm 
seçenekleri entegre etmek, her şey da-
hil sisteminin dezavantajlarını ortadan 
kaldırmak, küçük otellerin etkinliğini 
arttırmak için hayata geçmiştir.

Yaz döneminde turistlerin din-
lenme, eğlenme, gezme isteklerini 
karşılayacakları farklı yerler görmeye 
eğilimleri de artmaktadır. Günümüzde 
yediden yetmişe herkes son derece 
yaygınlaşan akıllı telefon tablet gibi 
cihazlarla sosyal ağları kullanmakta, 

İNTERAKTİF TANITIM SİTEMİZ YAYINDA
Odamız Güney Ege Kalkınma Ajansının 
desteği ile Yenilikçi yaklaşımları mobil 
çözümlere entegre ederek, dijital dünyada 
en önemli konulardan biri olan ‘’bulunabil-
irlik’’ açısından da coğrafi konumlandırma 
yapan çok kapsamlı bir tanıtım sitesini 
hayata geçirdi. 
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kendi çevreleriyle etkileşime geçmek-
te, bu süreçte tatillerini, seyahatlerini, 
yemeklerini planlarken dijital plat-
formları gün geçtikçe artan bir eği-
limle kullanmaktadırlar. Seyahatlerde 
navigasyon kullanımı ise bilinmeyen 
yerlere gitmek kadar bilinen yerlere 
giderken de hayatımıza girmiştir. 
Tüm bu gelişmelerin ışığında, Didim’e 
gelebilecek turistlerin gelmeden evvel 
tercih etme sebeplerini oluşturacak, 
geldikten sonra da ilçemizde geçi-
recekleri zamanları azami düzeyde 
keyifli ve katma değerli hale getirmek 
üzere hazırlanan tanıtım sitesi ve basılı 
harita projenin ana ürünüdür. Kare 
kodların yer aldığı harita ile turistlerin 
hızlıca bilgilere ulaşmasını sağlaya-
caktır.

Kullanıma açılan, özellikle sosyal 
ağlarla entegre etkileşimli tanıtım 
sitesi, android ve ios uyumlu olarak, 
kullanıcının yerini GPS kullanarak tes-
pit ediyor, alternatifli olarak gidebile-
cekleri yerleri yol tarifi, gidilecek yerin 
bilgileri ve fotoğraflarına yer veriyor. 
Sitede kumsallar, tarihi yerler, alterna-
tif aktivite seçenekleri ve benzeri baş-
lıklar ayrı ayrı kategorilerde yer alıyor 
ve her birinin ulaşım yolları, imkanları, 

Didim’in kaliteli güncel fotoğraflarını çektik tanıtımlarda 
kullanabilecek çok nitelikli bir arşiv oluşturduk
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KAPAK

özellikleri gibi bilgiler interaktif olarak 
sağlanıyor. Önemli mekanlar için sesli 
rehber hizmeti sunuyor. Gittiğiniz yere 
alternatif seçenek arasanız o konuma 
en yakın seçenekleri de alternatif 
olarak öneriyor.

Bu projenin hayata geçmesine 
önayak olan ve destek veren;

Başta Didim Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu, Meclisi ve Güney Ege Kalkınma 
Ajansı Yönetim Kurullarına

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Süleyman Alata’ya

Didim Kaymakamımız İskender 
Yönden başta olmak üzere bizden 
desteklerini esirgemeyen tüm kurum 

amirleri ve çalışanlarına 
Projede bizzat çalışan emek veren 

Proje Koordinatörü Didim Ticaret 
Odası Genel Sekreteri Mustafa Erğan’a 
Içerik Hazırlama Sorumlusu Ali Ka-
yabaşı’ya İnternet Arayüz Sorumlusu 
Tansu Okurer’e ve diğer Ticaret Odası 
personellerine

Fotoğraf çekim işinde sahada 
çalışan veya arşivleri ile destek veren 
fotoğrafçılarımız Asil Bayav, Emre Bos-
tanoğlu, Turgut Ege, Mustafa Görmez, 
Orhan Usta ve Ruhi Coşkun’a, içerik 
hazırlama konusunda katkı sunan Mec-
lis Üyemiz Ali Hikmet Atilla’ya teşekkür 
ediyoruz.

Saha çalışmasında bize yardımcı 
olan değerli Didimlilere ve tatilcilere 
teşekkür ediyoruz

NEYİ BAŞARDIK
 Türkiye’nin ilk geolokasyon des-

tekli tanıtım sitesini oluşturduk.
 Didim’in bilinmeyen, henüz 

turizme kazandırılmamış değerlerini 
duyurduk, bu noktalara adres tarifi 
vererek tanınması için ilk adımı atmış 
olduk.

 Didim’in çok kaliteli güncel fotoğ-
raflarını çektik tanıtımlarda kullanabi-
lecek çok nitelikli bir arşiv oluşturduk

 Çok detaylı İngilizce ve Türkçe 

8  DİDİM TİCARET ODASI  

tanıtım içerikleri oluşturduk
 Didim kıyılarının, tarihi ve doğal 

güzelliklerinin sanal tur haritasını 
çıkardık

 Havadan Didim’i fotoğraflayarak 
hem tanıtım çalışmalarında kullanıla-
bilecek görüntüler elde ettik, hem de 
kıyıların şu anki durumunu belgelemiş 
olduk

 Alternatif aktivite noktalarını 
coğrafi koordinatlarıyla vererek tatil-
cilerin daha keyifli bit tatil geçirmesini 
hedefledik.

 Tatilcilerin işini kolaylaştıracak 
oldukça anlaşılır sadelikte basılı turizm 
haritası kazandırdık. Bu haritayı Kare 

kodlarla destekleyerek kişilerin tanıtım 
sitesindeki detaylı bilgilere ulaşmasını 
sağladık.

 Tanıtım sitemizdeki önemli baş-
lıklarda sesli rehber hizmeti verdik.

 Didim’in ilk defa sahil-kumsal 
envanterini çıkardık. Bunu yaparken 
mümkün oldukça yöresel isimleri 
tespit etmeye çalıştık.

 Ana ulaşım hatlarına tarifler 
vererek tatilcilerin ilçemize rahat ulaş-
masına yardımcı olmaya çalıştık.

 Taksi duraklarını da bu sisteme 
dâhil ederek kişilerin bulunduğu yere 
en yakın taksi duraklarına ulaşmasını 
sağladık.

 Keşfet başlığında önemli yerler 
kategorisi oluşturarak ilçede yaşayan-
ların veya tatilcinin ulaşmaya çalışabi-
leceği tüm kurumları coğrafi koordi-
natlarını verdik

 Kişilerin aradığı kategorideki tüm 
başlıkları en yakınından en uzağına 
kadar listeleyerek en yakın noktaya 
ulaşmasını sağladık. İncelediği başlığa 
yakın olan konumları alternatif olarak 
sunduk. 

 Önemli noktalarda twitter 
entegrasyonu sağlayarak kişilerin o 
konumdan atılmış twitleri görmeleri-
ni sağladık. Böylelikle anlık bilgilere 
ulaşmalarını hedefledik. 

Havadan Didim’i fotoğraflayarak hem tanıtım çalışmalarında kullanılabilecek görüntüler elde 
ettik, hem de kıyıların şu anki durumunu belgelemiş olduk
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İNOVASYON

Didim Ticaret Odasının hazırlayarak 
Güney Ege Kalkınma Ajansına sundu-
ğu Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi 
projesinde imzalar atıldı. Proje bu-
güne kadar Didim’den destek almaya 
hak kazanan ilk mali destek programı 
projesi oldu.

Bu kapsamda Didim Ticaret Odası-
nın geçtiğimiz ay tamamladığı tanıtım 
projesi genişleyecek. Alınan yeni 
destek ile İlçe genelindeki işletmeler 
tanıtım sistemine entegre edilecek. 
İlçe genelindeki 5000 işletme tanıtıcı 
bilgilerinin yer aldığı bir web sayfa-
sına sahip olacak. Sistem tanıtım nok-
talarında olduğu gibi kişinin aradığı 
işletmeleri geo lokasyon sistemini 
kullanarak kullanıcıya en yakından en 
uzağa doğru sıralayacak. Arama ya-
panlar İşletmelerin iletişim bilgilerine 
ve yol tarifine ulaşacak. 

Didim Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu, proje hakkında görüşmek ve 
sözleşme imzalamak için GEKA’nın 
Denizli’deki merkezine ziyaretler ger-
çekleştirdi. Ziyarete Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Üstündağ, Başkan 
Yardımcısı Gürol Çelik, ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mekin Subaşı katıldı. 
GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata 
ile Şaban Üstündağ proje sözleşmesi-
ni imzaladı. 

Sözleşme imzasının ardından 
konuşan Şaban Üstündağ; bu proje 
ile Türkiye’nin en güçlü ve etkileşimli 
ticari iletişim altyapısını kuracağız, 
ilçemizin dijital envanterini çıkaraca-
ğız. 4 yıllık stratejik planımızda yer 
alan hedeflerimize ulaşmış olaca-
ğız. Projenin hazırlık aşamasında 
destekte bulunan ve biz dahil tüm 
kurumlara proje kültürü aşılamak için 
çaba gösteren ilçe Kaymakamımız 
İskender Yönden’e, Bizden destekle-
rini esirgemeyen tüm kurum amirleri 
ve çalışanlarına, Yönetim Kurulumuz 
ve meclisimize, Projede ekibinde yer 

KALKINMA AJANSININ MALİ DESTEĞİNİ KAZANAN DİDİM’İN İLK 
PROJESİNDE İMZALAR ATILDI

alan çalışanlarımıza ve Oda persone-
limize teşekkür ediyoruz dedi.

GEKA tarafından 9 Şubat 2015 ta-
rihinde ilan edilen Alternatif Turizm, 
Üretim ve Ticaret Altya-
pısının Geliştirilmesi 
ve Yenilenebilir Enerji 
Programlarına teklif 
edilen projelerin değer-
lendirme süreçleri 18 
ağustosta yapılan yönetim kurulunda 
tamamlanmıştı. Didim Ticaret Oda-
sının projesi desteklenmeye hak ka-
zanan 60 projenin arasında yer aldı. 

Didim Ticaret Odasının yenilenebilir 
Enerji başlığında yazılan proje ise ba-
şarılı bulunmuş fakat puanlamalarda 
yedek sıralarda yer almıştı.

Proje kapsamında Didim Ticaret Odasının geçtiğimiz 
ay tamamladığı tanıtım projesi genişleyecek. Alınan 

yeni destek ile İlçe genelindeki 5000 işletme tanıtım 
sistemine entegre edilecek

10  DİDİM TİCARET ODASI  

Üyelerine beş yıldızlı hizmet sunmak 
amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin belirlediği hizmet stan-
dartlarını yakalamak üzere  Akredi-
tasyon çalışmalarına başlayan Didim 
Ticaret Odası üyelerinin sorunlarını 
tespit ediyor.

İlçe ekonomisinin lokomotifi olan 
en önemli üç sektörde çalışmala-
rına başlayan Didim Ticaret Odası; 
Turizm, İnşaat ve Emlak sektöründe 
faaliyet gösteren üyelerini işyerlerin-
de ziyaret ederek üye memnuniyet 
anketleri yaptı. 

Üyelerden randevu alınarak 

gerçekleşen ziyaretler için 4 ekip 
sahada çalışıtı.

Yapılan çalışma hakkında konu-
şan Başkan Şaban Üstündağ; ‘’Akıllı 
uygulamalar içeren tablet cihazlarla 
online olarak doldurulan Anket kap-
samında üyelere sektörleri hakkında 
sorular yöneltilirken aynı zamandi-
letişim bilgilerinin de güncellendi-
ğini, yapılan çalışma ile sektörlerin 
mevcut durumları, potansiyelleri ve 
problemlerin tespit edilerek, üyele-
rin talepleri ışığında ilçe ekonomisi 
için çözüm önerileri oluşturulacağını 
söyledi.

DİDİM TİCARET ODASI ÜYELERİNİN PROBLEMLERİNİ 
YERİNDE TESPİT EDİYOR
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Didim Ticaret Odası ana sponsorluğun-
da gerçekleşen Didim Turizm Yatırım 
Zirvelerinin altıncısı 10 Ekim 2014 
Cuma günü yapıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını Didim 
Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ 
gerçekleştirdi. Üstündağ konuşmasın-
da Didim’in Turizm koruma ve gelişim 
bölgesi ilan edildiğini ifade ederek 
“2009 yılından bu yana Turizm Yatırım 
Zirveleri doğrudan ya da dolaylı olarak 
birçok sorunun çözülmesine vesile 
olmuştur,’’ dedi. Turizmin kalkınma-
sında en önemli etkenlerden birisinin 
de ulaşım olduğu ifade eden Başkan, 
Söke-Milas karayoluna ve Bodrum 
havaalanına bağlayan bölünmüş yol 
çalışmalarında kamulaştırmadan 
dolayı aksamalar yaşandığını, Didim 
Ticaret Odası öncülüğünde yapılan 
girişimler neticesinde yol çalışması-
nın yakın zamanda tamamlanmasını 
beklediklerini ifade etti. 

Didim’in kış nüfusu ile yaz nüfusu 
arasındaki farktan dolayı Didim Devlet 
Hastanesinin yetersiz olduğunu da ifa-
de eden Üstündağ “Didim’e 150 yataklı 
yeni bir hastane ihtiyaç duyulmakta-
dır.” dedi.

“ÜNİVERSİTE İÇİN ARAZİ TAHSİSİ GERÇEKLEŞİRSE İLK 
KAZMA TİCARET ODASINDAN “
Didim şehir merkezinde Üniversite 
açılması için Ticaret Odası olarak 
girişimlerde bulunduklarını kaydeden 
Başkan Üstündağ “Devlet ve yerel 
kurumlarla yapılacak olan yeni eğitim 
binalarına ilk kazmayı Didim Ticaret 
Odası olarak bizler vuracağız.” dedi. 
Üstündağ Oda olarak 2014-2018 yılları 
stratejik planı kapsamında Didim’in 
gelişiminde izleyici değil yön veren bir 
kurum olmak istediklerini belirterek 
Zirvenin yapılmasına emeği geçen 
herkese teşekkür etti.
DİDİM’E KİMLİK KAZANDIRMALIYIZ”
Ardından konuşan Didim Belediye 
Başkanı A. Deniz Atabay ise Didim’in 

sorunlarını belli olduğunu belirterek 
planlamalara dikkat çekti. Didim’in 
planlamalarının yapılırken kısa değil 
uzun vadeli düşünülerek yapılmasın 
gerektiğine belirten Atabay “Yol, 
park, yeşillendirme yapılabilir ama 
aynı zamanda herkeste turizmci ruhu 
olmalı. Herkes bu kimlikle gezmeli. 
İlçemize bir kimlik kazandırmalıyız. 
Didim’e bir kimlik giydirilmeli. Eğlence 
yeri mi, dinlence yeri mi yoksa ikisi bir 
arada mı? buna da karar vermeliyiz. 
Önce ilk olarak planlamalar bitirilmeli. 
Ayrıca tesis yapılmaktan korkmama-
lıyız ama güzel ve yeşillik içerisinde 
tesisler olmalı.  Yani turizm adam 
gibi yapmalıyız. Şu an Didim’de başka 
kültürün esareti altındayız, Bu düzel-
tilmeli. Bizde her şey var, deniz rüzgar, 
kum güneş dalga aklınıza ne gelirse; 
bu noktada da yatırımcıyı elimizden 
kaçırmamalıyız. Bu kapsamda bu tür 
zirvelerde ele alınan sorunları gelecek 
yıl ki zirvelerde de takip edilmeli, diye 
konuştu.
“EKİP İYİ, HAYALLER KURACAĞIZ”
Didim Kaymakamı İskender Yönden 
ise Didim’de göreve başlayalı 10 gün 
olduğunu ifade ederken “Kaymakamlık 
makamını bir orkestrayı yöneten şef 

gibi düşünün; orkestrayı oluşturanlar 
iyi olursa şefte iyi sonuç verir. Benim 
gördüğüm de Didim’de bunu oluştura-
cak ekip iyi; Burada bir arada çalışma 
kültürü oluşturacağız bu yapı var ve 
hayaller kuracağız. 100 yıl sonrakini 
hayal edeceğiz. Planlamalarımızı da 
buna göre yapacağız. Didim’de kay-
bettiğimiz çok şey yok. Denizi, sahili 
güzel rüzgârı havası güzel. Bunları 
planlayarak bir kimlik oluşturacağız. 
Bu çalışmaları yaparken de Didimli 
turizmcilerin desteği olacak.” dedi.

AK Parti Aydın Milletvekili Ali 
Gültekin Kılıç ise Zirvenin Didim’in 
geleceği ve destinasyon yerlerinde ye-
rini alması açısından önemli olduğunu 
ifade ederek “Eskiden Turizm Derneği 
başkanı olan, konuşmaktan zevk aldı-
ğım, sohbeti güzel Başkanın Didim’e 
Belediye Başkanı olması bir şans; yerel 
de iktidar ve muhalefetin bir arada 
olması güzel.” dedi.

Türkiye’de gündemin hızla değiş-
tiğini belirten AK Partili Kılıç “Bu zir-
venin yerel de gündemi belirleyen bir 
yapısı olacağına inancım tam. Zirvede 
çıkan sonuçlarda eğer biz siyasilerin 
yapacağı bir şeyler varsa her zaman 
buradayız. Buradan çıkarılan sonuç-

DİDİM TURİZM YATIRIM ZİRVELERİ TURİZMİN NABZINI 
TUTUYOR
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ları çözme anlamında yerel yönetim 
ve diğer yöneticilerin çözme gayreti 
içerisinde olacağız.” dedi.,

“SİYASİ VE İDEOLOJİK ÇEKİŞME OLMAMALI”
AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet 
Erdem ise Türkiye’nin coğrafyasında 
çok güçlü bir ülke olduğunu ve köklü 
bir geçmişi olduğunu hatırlatarak 
konuşmasına başlarken “Bu zirvenin 
6. olması takdire şayan. Geçmişte bir 
Rum köyü olan, daha sonra mübadele 
zamanında yerleşim yeri olan ve son 
yıllarda gelişerek bir ilçe konumu 
olan Didim iyi gelişti. Hızla göç alan 
bir yerde yerel yönetiminde hizmeti-
ni sağlıklı yapması şart; Aydın’ı ben 
haritada güzel bir hanıma benzetiyo-
rum. Bu hanımın en güzel yerinde ise 
Didim duruyor. Bu noktada Didim’in 
planlaması anlamında parsellerin 
küçültülmesi anlamında Bakanlık 
düzeyinde görüşmelerimiz oldu. Tu-
rizmci bir belediye başkanının olması 
sorunların çözümü anlamında bir 
takım olma anlamında güzel. Burada 
siyasi ve ideolojik çekişme olmamalı. 
Planlamalar doğru ve sağlıklı olmalı. 

Kentin altyapısı hazır olmalı, örneğin 
su sıkıntısı yaşanmamalı, yeni yatırım-
lar için altyapı hazır olmalı yani kentte 
yatırımlara hazır olmalı.” dedi.

Aydın Vali Yardımcısı Hayrettin 
Çiftçi ise konuşmasında Aydın’ın 
geçmişten günümüze kadar geçen 
süredeki tarih, turizm, tarım ve yatı-
rımlarla ilgili bilgilere vererek Zirvenin 
Didim’e katkılar sunacağına inandığını 
ifade etti.

Zirveye Vali Yardımcısı Hayrettin 
Çiftçi, Aydın Milletvekilleri Mehmet 
Erdem ve Ali Güntekin Kılınç, Didim 
Kaymakamı İskender Yönden, Didim 
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 
İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı 
Ayşegül Öztaş Yılmaz, Yatırım Geliş-
tirme ve Planlama dairesi Başkanı 
Zerrin Ebren, İl Kültür Turizm Müdürü 
Nuri Aktakka, V.Ö.T Yönetim Kurulu 

Başkanı Vural Öğer, TUİ Türkiye tem-
silcisi Hüseyin Baraner, TÜRSAB Genel 
Sekreteri Çetin Gürcün, ETİK Yönetim 
Kurulu Üyesi Şinasi Akçay, ADÜ Didim 
MYO Müdürü Prof Dr. Atilla Yüksel, 
Turizm Yatırımcıları Derneği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Çakır, 
Mutluhan Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hanifi Mutlu, Didim Turizm 
Derneği Başkanı Ercüment Alkaner, 
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Üstündağ ve Meclis 
Üyesi A. Hikmet Atilla konuşmacı 
olarak iştirak etti. Didim Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim 
İlçe Emniyet Müdürü Ömür Candemir 
ile Siyasi parti ilçe başkanları, Kamu 
kurum ve kuruluşların temsilcileri, 
Belediye meclis üyeleri, Sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, Ticaret 
Odası Meclis üyeleri, ile turizmciler ve 
Didimliler katıldı.
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 İlçenin karakterini yok eden 
betonarme yapılar yerine Akdeniz 
kültürünü yansıtan binaların yapıl-
ması sağlanmalıdır. Şehirlerin otantik 
yerleri korunmalı, estetik bir yapıya 
sahip araç trafiğinin olmadığı cadde 
ve sokaklar oluşturulmalıdır.

 Yurt içinde ve yurt dışında ken-
dine has dokusu olan kentler ince-
lenmeli ve turizm beldesinin gelecek 
planları oluşturulmalıdır.

 İlçenin belli bir bölgesine Apol-
lon tapınağı çevresinde yer alan tarihi 
evlerin modellendiği bir lokasyon 
kurulmalıdır.

 Türkiye’nin yurtdışındaki imajı 
olan her şey dâhil – ucuz tatil anlayışı 
yıkılmalıdır.

 Şehre yakın bölgelerde her şey 
dâhil konsepti terk edilmelidir Turiz-
min otel dışında da yapılması sağ-
lanmalı, turistin otel dışına çıkaracak 
yöntemler geliştirmelidir.

 Otel ve yatak sayısındaki artışın 
turizmin geliştiği anlamına gelmediği 
anlaşılmalıdır.

 Şehir planlarında Bina boyları 
ağaç boylarını geçmemelidir.

 Ege’de Antalya bölgesinde 
olduğu gibi kitle turizmi yapılmamalı, 
büyük tesisler yerine butik oteller 
teşvik edilmelidir.

 Tarih ve tabiat güzellikleri korun-
malıdır.

 Şehrin mevcut dokusunun ko-
runarak büyümesi için planlı kentler 
oluşturulmalıdır. Şehirlerin karakteri 
olmazsa turizmin olmayacağı bilinme-
lidir.

 Turizm bakanlığı ile çok sıkı iliş-
kiler kurulmalıdır. Bakanlığın bölgeye 

desteğinin artması sağlanmalıdır.
 Turizm yatırım zirvelerinin ilk 

günden bu güne ulaştığı durum ve 
kazanımlar raporlanmalıdır. Konu-
şulan planların aksiyona dönüşmesi 
gerekmektedir.

 Turist başına düşen harcama 
arttırılmalıdır.

 Maliye bakanlığının raporlarında 
yer alan Kayıt dışı turizm yöntemleri-
nin önlenmesi sağlanmalıdır.

 Yöresel ürünlerin marka olması 
sağlanmalıdır.

 Şehri temsil eden tüm aktörlerin 
bir takım olması ve aynı amaca hizmet 
etmesi gerekmektedir.

 Turizmin başladığı günden bu 
güne olumlu ve olumsuz yönleriyle 
turizmin geldiği yer raporlanmalıdır

 Misafir ettiğimiz insanların sos-
yolojik yapısı tanımalıyız.

 Uzun yıllardır turizm yapılan 
şehirlerdeki gibi yöresel ürünler, lez-
zetler ve mekânların korunması sağ-
lanmalıdır yıllar sonra aynı yerde aynı 
kalitenin bulunması gerekmektedir.

 Esnafın ve yanında çalışan kişile-
rin, turizm tesislerindeki gibi sertifi-
kalı olması sağlanmalıdır. Çalışanların 
eğitim düzeyi arttırılmalıdır.

 Anadolu insanın samimiyeti ve 
dürüstlüğünü ortaya çıkaracak cesare-
ti sağlamalıyız.

 Esnafın turistle dürüst bir ticaret 
yapması güler yüz göstermesi gerek-
mektedir. Bunun gönüller fethedeceği 
bilinmelidir.

 Şehrin yeşil dokusunun arttırıl-
ması için Ağaçlandırma Kampanyası 
yapılmalıdır Bir kampanya oluşturarak 
tesislerimizde konaklayan turistler 

ağaçlandırma çalışmalarına katılabilir.
 3. kuşak turizminin avantajları 

ve ilçemize uygulanabilirliği araştı-
rılmalıdır. Buna uygun yaşam ve spor 
alanları ile sağlık tesisleri yapılarak 
yaşlanan Avrupalı insanını için cazip 
hale getirilebilir.

 Evlerimizde halkın ve kentimizde 
yerel idarenin çiçeklendirme çalışma-
ları yapması gerekmektedir.

 Mevcut binaların dış cepheleri 
ve peyzajı yerel dokuyu yansıtacak 
şekilde yenilenmelidir.

 Altyapı güçlendirilmeden tanıtı-
mın işe yaramayacağı bilinmelidir.

 Altyapı ve planlamanın çok iyi 
olması sağlanmalı insanlar şehre ne 
için geldiğini bilmelidir.

 Didim’in değerlerinin iyi tanın-
ması sağlanmalıdır .

 Yakın vadede atılım yapamazsak 
turizm kenti olmaktan çıkarız.

 Didim bir destinasyon olarak 
değil Bodrum destinasyonunun bir 
parçası olarak algılanıyor bunu kırma-
lıyız

 Eleman sıkıntısının giderilmesi 
için bu alanda eğitim alan kişilerin staj 
süreleri 90 gün olmalı.

 Fuar etkinlikleri için ortak havuz 
oluşturularak fon sağlanmalı.

 İkinci konutlar turizme kazandı-
rılmalı, küçük otellerin verimi arttırıl-
malıdır.

 Denizlerimizin kirlenmesinin 
önüne geçilmelidir.

 Küçük esnafa destek sağlanma-
lıdır.

 Didim’in değişik bölgelerinin 
tanınması için şehri gezebilecek gezi 
araçları olmalıdır.

6. ZİRVEDE YAPILAN TESPİTLER IŞIĞINDA HAZIRLANAN SONUÇ RAPORU
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Didim Ticaret Odası, ilçede inşaat sek-
töründe faaliyet gösterenlere yönelik 
olarak “Yasal ve Teknik Yönleriyle İn-
şaat” konulu bir konferans düzenledi.

Didim Ticaret Odası Toplantı salo-
nunda düzenlenen konferansta konuş-
macı olarak 9 Eylül Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof Dr. 
Hikmet Hüseyin Çatal, Ege Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. 
Orhan Yüksel ve Doç. Dr. Şemsi Yazıcı 

katıldı.
Konuşmacılar araştırma alanla-

rı olan; deprem mühendisliği, çelik 
yapılar, yapı statiği, betonarme yüksek 
yapılar, yapı dinamiği, matris yöntem-
ler, yapı denetim, beton, demir, inşaat 
yapımı, ihale süreci, 3194 sayılı imar 
kanunu ve yasal süreçler hakkında 
detaylı bilgiler verdiler. Konferans 
sonrasında katılımcıların soruları 
cevaplandırdılar.

ODAMIZ “YASAL VE TEKNİK YÖNLERİYLE İNŞAAT” KONFERANSI DÜZENLEDİ

Didim Ticaret Odası 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler günü dolayısıyla İlçede 
görev yapan basın mensuplarına kah-
valtı verdi. Kahvaltıya Meclis Üyeleri-
miz ve gazete sahipleri ile çalışanları 
neredeyse tam kadro katıldı.

Samimi ortamda yapılan kahvaltı-
nın ardından kısa bir konuşma yapa-

rak gazetecilerin gününü kutlayan Şa-
ban Üstündağ, etkinliklerine katılım 
sağlamalarından dolayı teşekkür etti. 
Daha sonra Ticaret Odası tarafından 
gazetecilere ismine özel hazırlatılan 
ajanda seti gazetecilere dağıtıldı. Et-
kinliğin sonunda gazetecilerle birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirildi.

İLÇEMİZDE GÖREV YAPAN GAZETECİLERLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİK

Didim Ticaret Odası’nın ve Didim 
Belediyesi’nin ana sponsorluğu, Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası Esnaf Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi, Olta Balıkçılığı 
Federasyonu ve Didim Seyahat spon-
sorluğunda 1. Didim Amatör Oltacılar 
Turnuvası 2-3 Mayıs 2015 Tarihlerinde 
gerçekleşti.

Turnuva kapsamında 2 Mayıs 2015 
Cumartesi günü Didim Ticaret Odası 
Toplantı salonunda Jigging Tekniği 
(Jig)  Surf Casting (uzak atış oltacılığı)  
Spinning (At-çek tekniği) hakkında bi-
linmesi gerekenler ve nasıl yapılacağı 
hakkında bilgiler ve Ege Denizi ve 
Akdeniz’in en verimli avlak noktala-
rından olan Didim’ de Oltacı Turizm’i 
ve olta balıkçılığı hakkında panel 
gerçekleştirildi 

Katılımcılarla aynı gün Saat 
15:30 Profesyonel Rehber eşliğinde. 
Apollon Tapınağı ve Milet Antik Kenti 
gezisi yapıldı. Akşam Saat 21.30’da da 
Altınkum sahilinde etkinliğe katılan-

larla kaynaşma buluşması gerçekleş-
ti. 

Turnuva Gününde Saat 07:00’de 
Altınkum İskelesin’de Yarışmacıların 
ve misafirlerin yaka kartlarının veril-
di.  Saat 09:00’da Turnuvaya katılan 
yarışmacılar teknelere alınarak avlak 
noktasına hareket edilerek Saat 

OLTACILAR DİDİM’DE BULUŞTU
10:00’da tüm teknelerde aynı anda 
turnuvanın başladı. Saat 14:00 aynı 
anda sonlandırılan turnuvadan sonra 
Altınkum İskelesi’ne dönüşte katılımcı-
lara Mangal da hazırlanan balık ekmek 
ikram edildi

Sonrasında gerçekleşecek ödül ve 
plaket töreni ile turnuva sone erdi. 
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Didim Ticaret Odası, Didim Kayma-
kamlığı ve Didim Belediyesi  işbirliği ve 
Küçük Oteller Derneğinin katkılarıyla; 
küçük oteller de verim artırılması, beş 
yıldızlı otellere alternatif oluştura-
cak sayıda ve kalitede olması, finans 
kaynaklarına ulaşımı, yenilenmesi, ve 
kendi pazarını kendi oluşturacak hale 
gelmesi için 12 ocak pazartesi günü 
Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah 
Kocabıyık Kültür Merkezinde panel 
gerçekleşti

Panel öncesinde Didim Kaymaka-
mı İskender Yönden Didim Belediye 
Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban 
Üstündağ, Didim Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Hilmi Yıldırım açılış konuşma-
larını gerçekleştirdi. Panelde ise ko-
nuşmacıları Didim Ticaret Odası Meclis 
Üyesi A. Hikmet Atilla, Küçük Oteller 
Derneği Başkanı  Ömer Faruk Boyacı 
ve Otelcilik Danışmanı Mehmet Ata 
Tansuğ değerli fikirlerini katılımcılarla 
paylaştı. Programda ayrıca Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu aydın il koordinatörü Erhan Çiftçi 
kurumun destekleri konusunda detaylı 
bilgiler paylaştı.

Başkan Şaban Üstündağ açılışta 
yaptığı konuşmada  Bu etkinliğin 
Didim’in marka kent olması yolun-
da önemli bir kilometre taşı olması 
dilekleriyle başladı. Söz konusu Didim 
olunca bütün kurumlarımız, ortak 
heyecanla, dünyaya Didim’in ortak 
penceresinden bakmak durumunda-
dır diyen Şaban Üstündağ; Didim’in 
kaybedecek bir günü olmadığı gibi 
kaybettiği günleri de kazanmak için el 
birliği ile çalışma zamanıdır, 6. turizm 
yatırım zirvesinden sonra, marka kent 
olma yolunda kurumlar arası işbirliği 
kültürünün yavaş yavaş oturmaya baş-
ladığını düşünüyorum,  Gerçekleştirdi-
ğimiz bu panel kurumlar arası işbirliği 
çerçevesinde kaydettiğimiz yolun 
somut bir göstergesidir, dedi. 

Küçük otellerin turizm sektörü-
nün dinamik yapısı düşünüldüğünde 
yeniliklere ayak uydurma zorunluluğu 
bulunmaktadır diyen Şaban Üstündağ, 
yoğun rekabet durumu göz önüne 
alınarak, günümüzde yoğun olarak 
kullanılan internette, özellikle sosyal 
medya kanallarından tanıtım faaliyet-
lerinde yararlanılmalıdır, dedi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destek-

leme Kurumu, turizm destekleri ko-
nusunda sunum yapacağını hatırlatan 
Şaban Üstündağ, Didim’in rekabette 
geri kalmaması, hatta bir adım önde 
olabilmesi için devlet destekli teşvik-
lere her geçen gün daha fazla ihtiyaç 
duymaktadır, dedi.

Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım yap-
tığı konuşmada Didim Ticaret Odasının 
2 yıldan bu tarafa turizm içerikli bir 
çok toplantı yaptığını, sanki bir Turizm 
Ticaret Odası olarak hareket ettiklerini 
belirterek, zaman zaman diğer meslek 
guruplarındaki üyelerden eleştiri 
aldıklarını söyledi. Ticaret odası olarak 
bu kadar üzerine düşülen bu konuda 
işletme sahiplerinin de itici bir güç 
olarak katılım sağlamalarının önem arz 
ettiğini söyledi. Ailesinin de Didim’de 
ilk ev pansiyonculuğu yapanlardan 
olduğunu belirterek o zamanlar temiz 
yatak ve güvenli ortam isteniyordu, 
bugün ise tatilcilerin talepleri büyük 
oranda değişti. Bugün gerçekleşti-
rilen panelin ilçemizde arzu edilen 
dönüşüme katkı yapmasını umuyoruz. 
Konuşmacılarımıza ve siz değerli ka-
tılımcılara hoş geldiniz diyor, Hepinizi 
saygı ve sevgi ile selamlıyorum diyerek 

TURİZMİN GELECEĞİ BUTİK OTELCİLİKTE
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konuşmasını noktaladı.
Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay yaptığı ko-

nuşmada, kendisinin daha önceki yıllarda Turizm Derneği 
Başkanı olarak bu tespitleri yapan tarafta olduğunu, şimdi 
ise icra eden tarafa geçtiğini söyledi. küçük otellerle büyük 
otellerin pazarlama stratejileri çok farklı olduğunu belirte-
rek İlçemiz turizmi için son derece önem taşıyan bu top-
lantıyı ve sonuçlarını önemsediğini söyledi. Konuşmacıların 
çok başarılı işler yaptığını belirterek onların bilgilerinden 
faydalanmalıyız, öğrendiğimiz bu belgileri de icra edecek 
iradeyi ortaya koymalıyız dedi. 

Didim’de söz sahibi bütün kurumların salonda olduğunu 
söyleyen Kaymakam İskender Yönden, kurumların işbirliği 
ile yapılması gerekenler konusunda irade gösterdiğini belir-
terek, turizmcilerin bu durumu değerlendirmesi gerektiğini 
söyledi. TKDK İl Koordinatörü Erhan Çiftçi’nin de salonda 
olduğunu hatırlatarak, TKDK İl Koordinatörlüğünün elinde 
kırsal turizm tarım ve hayvancılık destekleri için çok ciddi bir 
meblağ bulunduğunu belirterek Didim’deki işletmelerin bu 
destekten faydalanmasını arzu ettiklerini belirtti. 

Açılış konuşmalarından sonra TKDK uzmanı Abdullah 
Gülsever kurum desteklerini anlatan sunum gerçekleştirdi.

Sunum sonrasında geçilen panelde Turizmci Hikmet Atil-
la turizm sektörünün ve mevcut otellerin durumunu özetle-
yerek, konuşmacılara Didim’de küçük otellerin standartlarını 
yükseltmesi için ne yapılması gerektiğini sordu 

Küçük Oteller Derneği Başkanı Ömer Faruk Boyacı, 
dernek olarak bütün gayelerinin küçük otellerin hizmet 
standardını yükseltmek olduğunu söyleyerek Didim’de otel 
standartlarını yukarı çekmemiz lazım dedi. dünyadaki otel-
cilik trendlerine baktığımızda çevre çok ciddi şekilde önem 
kazanıyor. Küçük otelleri de çevreden bağımsız düşünemeyiz 
dedi. turizm sektöründe dinamik modeller üretemiyoruz, 
Didim’e gelen turistlerin sadece dinlenmek için denize gir-
mek için mi yoksa Didim’i görmek için mi buraya geliyorlar 
bunun tespit edilmesi lazım diyen Boyacı; Didim’e bir kimlik 
kazandırılmalı aksi taktirde diğer yerlerle rekabet edemezsi-
niz dedi. Kapadokya örneğinin butik otelcilik için çok önemli 
bir model olduğunu vurgulayan Boyacı, çok yakında olan 
Alaçatı’nın da önemli bir başarı kazandığını ve incelenmesi 
gerektiğini söyledi. 

Mehmet Ata Tansuğ da, hizmetin kalitesinin çok önemli 
olduğunu, hizmetin kalitesini sağlayan da insan olduğunu 
belirterek, fabrika otel olarak tanımladığı büyük otellerde 
hizmet sağlayanlarla konaklayanların temas etmediğini 
söyleyerek Küçük oteller size hizmet verenlerle bire bir 
karşılaştığınız otellerdir dedi. Didim’in çok eski bir destinas-
yon olduğunu vurgulayarak, elinizde turizmi çeşitlendirecek 
argümanlara sahipsiniz dedi. 

Bir katılımcının tarihi mekanları gezenlerin uzun süreli 
konaklama yapmadığını hatırlatması üzerine, Boyacı; Sel-
çuk’a yakın zamana kadar turistlerin bir gün için geldiklerini, 

Şirince markasının oluşturulduktan sonra insanların daha 
uzun süre konakladığını söyledi. Bunun turizmde ürün çeşit-
liliği daha fazla olan Didim’de de başarılabileceğini hatırlattı. 

Panel sonunda TKDK Aydın İl Koordinatörü Erhan Çiftçi 
katılımcılara kurumun destekleri konusunda önemli açıkla-
malarda bulundu. 
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ORGANİZASYON

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediye-
si, Didim Ticaret Odası, Didim Turizm 
Altyapı Hizmet Birliği ve ilçedeki kamu 
kurumları ile sivil toplum kuruluşları-
nın desteğiyle yapılan turizm haftası 
etkinlikleri çelenk töreni ve Odamızda 
gerçekleşen Dünden Bugüne Didim Ve 
Turizm konulu konferansla başladı. 

Etkinlikler kapsamında D-Marin 
Didim Marina’da da bir kokteyl verildi.

15 Nisanda Okullar arasında düzen-
lenen resim, şiir ve kompozisyon yarış-
malarında dereceye giren öğrencilere 
ödülleri Milet Müzesinde düzenlenen 
etkinlikle verildi.

Milet Müzesi bahçesinde düzen-

ODAMIZIN DA KATKILARI İLE TURİZM 
HAFTASINDA BİR DİZİ ETKİNLİK YAPILDI

lenen ödül töreni öncesinde Didim 
Ziraat Odasınca hazırlanan kahvaltı 
standında gelen konuklara ikramlarda 
bulunuldu. 

16 Nisanda Polis Moral Eğitim Mer-
kezi tesislerinde ağaç dikim etkinliği 
düzenlendi. Katılımcı öğrencilere Oda-
mız tarafından sandviç, meyve suyu ve 
çay ikram edildi.  

17 Nisanda da Akbük Mahallesinde 
Balık Şenliği düzenlendi. Etkinlikte 
halka Akbük Su ürünleri kooperatifin-
ce ücretsiz ekmek arası balık ikram 
edildi. 

Turizm haftası etkinliklerinden 
biriside Şehir İçi Bisiklet Şenliğiydi. 

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kurumlar arası işbirliği 
ile gerçekleştirilen bir dizi etkinliğin sonuncusu 19 Nisan 
Pazar Günü bu yıl 3’sü gerçekleştirilen Geleneksel Kutsal Yol 
yürüyüşüydü
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Cumartesi günü Saat 10.00’da Apollon 
tapınağı önünden toplanan bisik-
letlilere Didim Ticaret Odası Başkan 
Yardımcısı Mehmet Çelik’inde katılımı 
ile Odamız tarafından tişört ve şapka 
dağıtıldı. Şehir içinden katılımlarla 
200’e yakın bisikletçi Altınkum’a kadar 
yolda alınan güvenlik önlemleriyle 
topluca bisiklet sürdüler. Yalı Caddesi 
üzerinden Barış parkına kadar topluca 
giriş yaptılar. Burada katılımcılara be-
lediye tarafından kahvaltı ikram edildi.  

Doğa Ve Tarih Meraklıları Didim’de 
Tarihe Yürüdü
Ülkemizin en önemli turizm kentlerin-
den biri olan Didim’de Turizm Haftası 

etkinlikleri kapsamında kurumlar arası 
işbirliği ile gerçekleştirilen bir dizi 
etkinliğin sonuncusu 19 Nisan Pazar 
Günü bu yıl 3’sü gerçekleştirilen Gele-
neksel Kutsal Yol yürüyüşüydü. 

Binlerce yıl önce Miletos Antik Ken-
ti ile Apollon Tapınağını birbirine bağ-
layan kutsal yoldaki yürüyüş ülkemizin 
en güzel sivil mimari örneklerinin 
bulunduğu Akköy’den başladı. Kutsal 
Yolun Apollon Tapınağına kadar olan 
13 km’lik kısmı yüzlerce doğa ve tarih 
meraklısı tarafından kat edildi.

Başlangıç kısmında katılımcıla-
ra Odamızın hediyesi olan tişört ve 
şapkalar dağıtıldı. Yine Ticaret Odası 
tarafından yürüyüşün başlangıç ve 

bitiş noktalarında havadan çekimler 
yapıldı. Görüntüler #tariheyuruyoruz 
Hashtagiyle resmi iletişim kanalları ve 
sosyal medya hesaplarından basın ve 
halkla paylaşıldı

Kutsal yol yürüyüşü vesilesi ile 
çevre İl ve İlçelerden çeşitli yürüyüş ve 
doğa sporları gurupları Didim’de bir 
araya geldi.

İlçede neredeyse tüm Kamu Kurum 
ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları 
ve Ticari İşletmelerinin örnek işbirliği 
ile gerçekleşen yürüyüş sonrasında 
Apollon Tapınağı’ndaki bitiş noktasın-
da gerçekleşen şenlikte yürüyüşe katı-
lanlara otellerin hazırladığı yiyecekler 
ikram edildi.
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ORGANİZASYON

Didim Ticaret Odası 8 Mart Dünya 
Kadınlar Gününde çok kapsamlı bir 
etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kadın 
girişimciliğin özendirilmesi ve kadın 
istihdamının arttırılması amacıyla dü-
zenlenen Kadın ve İş hayatındaki yeri 
konulu etkinlik 8 mart Pazar günü saat 
14:00’da Didim Ticaret Odası Aytaç - 
Nurullah Kocabıyık kültür Merkezinde 
gerçekleşti. 

Etkinliğe İŞKUR Aydın İl Müdürü 
Rahmi Terzi,  o dönemki KOSGEB Aydın 
Hizmet Merkezi Müdürü Turgut Gözen, 
ve Didim Kaymakamı İskender Yön-
den’in eşi Ayşenur Yönden konuşmacı 
olarak katıldı. TOBB Aydın Kadın Giri-
şimciler Kurulu Başkanı Esen Türker 
gerçekleştirdiği söyleşi ile iş hayatında 
yaşadıklarını ve başarılarını katılımcı-
larla paylaştı. ev sahibi Ticaret Odası 
adına açış konuşmalarını Yönetim 
Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Mec-
lis Başkanı Hilmi Yıldırım’ın eşi Gülay 
Yıldırım ve Didim Ticaret Odasına ka-
yıtlı kadın girişimcileri temsilen TOBB 
Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra 
Komitesi Başkan Yardımcısı Eda Yücel 
İlhan yaptı.

Etkinlik öncesinde Fuaye alanında 

kokteylle birlikte, Fotoğraf Sanatçısı 
ve Yazar Emre Bostanoğlu’nun ‘’Kadın 
ve Yaşam’’ konulu fotoğraf sergisi 
ile Didim Ticaret Odası - Halk Eğitim 
Merkezi işbirliği ile yapılan Yağlı Boya 
Resim kursunun bayan kursiyerlerinin 
sergisi yer aldı.

Didim Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şaban Üstündağ, yaptığı 
konuşmada ‘’Değerli konuşmacıları-

mız devlet destekleri hakkında çeşitli 
bilgiler paylaşacaklar. Tecrübelerini 
sizlerle paylaşıp cesaretlendirecekler, 
Didim Ticaret Odası olarak kadınların 
iş hayatında daha çok söz alması ve 
kadın istihdamının artması en büyük 
arzumuzdur’’ diyerek misafirlere hoş 
geldiniz dedi. 

Konuşmacılardan Gülay Yıldırım; 
dünya kadınlar gününün tarihçesi, 

8 MART KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİĞİMİZ DOLU DOLU GEÇTİ
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ilanı, hangi yıllarda kutlanılmaya 
başlandığı, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından 8 Mart’ın Dünya 
Kadınlar Günü olarak kutlanmasının 
kabulü  Türkiye’de  tarihi, istatistik-
lerle kadının dünya ve ülkemizdeki 
iş hayatına katılımı, eğitim durumu, 
kültürel hayattaki yeri, sosyoekono-
mik durumu, siyaset ve karar alma 
mekanizmalarına katılımı, cinsiyet 
ayrımcılığı, konusunda detaylı bilgiler 
ve tespitler paylaştı. 

KOSGEB Aydın Hizmet Merkezi 
Müdürü Turgut Gözen ve İŞKUR Aydın 
İl Müdürü Rahmi Terzi kurumlarının 
kadınlara sağladığı destekler ve uy-
guladığı pozitif ayrımcılık konularında 
bilgiler paylaştı. 

Didim Ticaret Odası’nın 2009 yılından 
bu tarafa gerçekleştirdiği Turizm 
Yatırım Zirvelerinin 7.’si 8 Ekim 
Perşembe günü yapılacak. Panel 
Konusu Dış Politika ve Turizm olacak 
zirvenin açılış konuşmalarını il ve ilçe 
protokolü ile bakanlık temsilcileri 
gerçekleştirecek. 

Hazırlık çalışmaları kapsamında 
görüş ve önerilerini almak üzere 
Aydın Valisi Erol Ayyıldız, Didim 
Kaymakamı İskender Yönden ve 
Didim Belediye Başkanı Deniz 
Atabay’a ziyaret gerçekleştiren Didim 
Ticaret Odası Heyeti taslak programı 
paylaştı.

Ülkemizin en uzun soluklu Turizm 
Zirvelerinden olan Didim Turizm 
Yatırım Zirvesi Turizm sektör tem-
silcilerinden büyük ilgi görüyor. İlçe 
ve ülke turizmi hakkında önemli 

DİDİM TURİZM YATIRIM ZİRVESİ 7. KEZ TURİZME YÖN VERENLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR
tespitler ve görüşler paylaşılıyor. Bu 
görüş ve tespitler; yıl boyu yapılan et-
kinlik ve çalıştaylara ve ilçe turizmine 
yön veren kurumların çalışmalarına 
rehberlik ediyor. 

Bu kapsamda yapılan ve ayda 
bir gerçekleşen turizm yatırım 
zirvesi sonuç raporu değerlendirme 
toplantıları da kurumlar arası koor-
dinasyon toplantılarına dönüştü. Bu 
toplantılarda bir çok önemli sorunun 
konuşulması ve tartışılması sağlandı. 

Program kapsamında Didim Ti-
caret Odasının hayata geçirdiği Didim 
İnteraktif Tanıtım Sistemi projesi 
hakkında da sunum yapılacak

8 Ekim Perşembe günü saat 
12:00’da başlayacak zirveye tur-
izm sektörü temsilcileri, bakanlık 
temsilcileri, il ve ilçe protokolünün 
katılması bekleniyor. 

TOBB Aydın ve Ege Bölge Kadın Gi-
rişimciler Kurulu Başkanı Esen Türker 
iş hayatına atıldığı yıllardan bu tarafa 
tecrübe ettiği konuları kadınlarla 
paylaştı. Aynı zamanda Aydın Girişimci 
Kadınlar Derneği Başkanı Olan Esen 
Türker Kadınların sosyoekonomik 
konumunu geliştirmek, iş hayatına 
katılmasını sağlamak için bir çok proje 
geliştirdiklerini söyledi. Kadınların 
başarı kazanmak için mücadele etmek 
ve çok çalışmak zorunda olduğunu, 
kadının ancak hazır ve donanımlı oldu-
ğunda önemli vazifelere gelebileceğini 
vurguladı. 

Halkın yoğun ilgi gösterdiği 
etkinliğe, Didim Kaymakamı İskender 
Yönden ve Eşi, Ticaret Odası Başkanı 
Şaban Üstündağ ve eşi,  İŞKUR Aydın 
İl Müdürü Rahmi Terzi ve eşi,  KOS-

GEB Aydın Hizmet Merkezi Müdürü 
Turgut Gözen ve eşi, ve Didim Emniyet 
Müdürü Gürhan Aytekin, Mhp İlçe Baş-
kanı Levent İter ve Meclis Üyesi Salih 
Yarmacı, Ak Parti İlçe Başkan Yardım-
cısı Sabahattin Akkuş, SP İlçe Başkanı 
Mehmet Peçen, DSP İlçe Başkanı  Talat 
Yenipazar, İlçe Müftüsü Mikail Polat ve 
Eşi, Milli Eğitim müdürü Emrah Turgut, 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gürol Çelik, Meclis Başkanı 
Hilmi Yıldırım’ın eşi Gülay Yıldırım, 
Yönetim Kurulu Üyeleri  Celal Gümüş 
ve Mekin Subaşı, Meclis Üyesi Engin 
Karakuş ve Nihat Sandıkçı, TOBB Aydın 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esen 
Türker ve TOBB Aydın Kadın Girişimci-
ler Kurulu Üyeleri katıldı.
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ÖZEL HABER

Didim Ticaret Odası ile Özel Egemed Söke Hastanesi arasın-
da imzalanan protokol kapsamında Oda üyeleri ile birinci 
derece yakınlarına hastanenin sunduğu hizmetlerden % 30 
oranında indirim uygulanacak.

Hastanede gerçekleşen imza törenine Didim Ticaret 
Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Urgancı ile Özel Egemed Söke Hastane Müdürü 
Cengiz Bayar katıldı.

Protokol kapsamında bilgiler veren Özel Egemed Söke 
Hastane Müdürü Cengiz Bayar; Kurumlara yönelik yaptıkları 
protokoller kapsamında Didim Ticaret Odası ile protokol 
gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken 
“Ticaret Odası üyelerine Hastane muayene ile ayaktan ve 
yatarak tedavilerde SGK fark ücretlerinden % 30 oranında, 
cehck-up’larda da % 10 oranında indirim uygulanacak. Ay-
rıca acil sağlık hizmetlerinde, yoğun bakım hizmetleri, yeni 
doğan bakım hizmetlerinde de fark ücreti talep edilmiyor. 
Bu protokol Didim Ticaret Odası üyeleri ile birinci derece 
yakınları faydalanacak. Protokolün hazırlanması ve hayata 
geçirilmesinde emeği geçen Oda Başkanımıza ve Yönetim 
Kurulu Üyelerine teşekkür ediyorum ve hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi.

TİCARET ODASI İLE EGEMED HASTANESİN ARASINDA % 30 
İNDİRİMLİ SAĞLIK PROTOKOLÜ

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Oda üye-
lerine sağlık anlamında destek olunması amacıyla Egemed 
Söke Hastanesiyle yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuç-
landığını belirterek “Bu protokolden Oda Üyelerimizin yanı 
sıra birinci derecede yakınları da yararlanacak. Üyelerimize 
Odamız tarafından kendilerine birer kimlik kartı verilecek 
ve bu kartla kendisi yada birinci derece yakınları hastane-
ye giderek tedavi olabilecekler. Bu protokolün Odamıza ve 
üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.

Hızlı bir büyüme gerçekleştiren ilçemizin saygın 
kurumlarından Didim Ticaret Odası 20. Yılına az bir süre 
kala 5000. Üyesinin kaydını aldı.

Yönetim Kurulu Toplantısına davet edilen 5000. Üye 
Didim Demir İnşaat Turizm Mühendislik Mobilya Akaryakıt 
Otomotiv Hayvancılık Enerji Sanayi Ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin ortağı ve Müdürü Mahir Demir ve Şirket Ortağı 
Muhittin Demir’e plaket ve hediyeler takdim edildi. 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürol Çelik, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Mehmet Urgancı, Mekin Subaşı ve Celal 
Gümüş’ün hazır bulunduğu toplantıda Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Üstündağ “5000. Üye odamızın ve İlçemizin 
büyümesini temsil ediyor. Üyemiz oldukça genç ve önünde 
uzun yılları olan bir girişimci. Başarılarla dolu bir ticari hay-
at diliyoruz. Açtığı Şirketin; Kendisine, Odamıza ve İlçemize 
hayırlı olmasını diliyorum, çam sakızı çoban armağanı hedi-
yelerimizi vermek üzere buraya davet ettik, icabet ettikleri 
içinde teşekkür ediyoruz” dedi.

5000. Üye Şirketin Müdürü Mahir Demir de büyük bir 
şansla 5000. Üye olmasından mutluluk duyduğunu be-
lirterek, ‘’Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ ve 
Yönetim Kuruluna nazik davetinden ve verdikleri hediyel-
erden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

20. YILIMIZDA 5000. ÜYE
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Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü 
ilçemizdeki üç değerli alanın UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi 
için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdin-
de girişim başlattık.

Didim’in sahip olduğu, ülkemizin en 
önemli kültürel değerleri arasında bu-
lunan; Dünyaca Ünlü Apollon Tapınağı, 
Milet Ören yeri ile Anadolu Beylikleri 
dönemine ait İlyas Bey Külliyesinin 
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine 
yer alması için başvuruda bulunduk.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Üstündağ, Strateji 
Geliştirme Komisyonu Başkanı ve Oda 
Meclis Üyesi Hikmet Atilla, Oda Yöne-
tim Kurulu ve Komisyon üyeleri Mekin 
Subaşı, Celal Gümüş ile Oda Meclis 
ve Komisyon Üyesi Veysel Ece, ilçede 
görev yapan gazetecilerle birlikte baş-
vuru yapılan yerler; Apollon Tapınağı, 
Milet Ören yeri ve İlyas Bey Külliyesini 
ziyaret edip, süreçle ilgili bilgiler verdi. 
İlk olarak Apollon Tapınağını ziyaret 
eden Ticaret Odası heyeti, Tapınağın 
özellikleri ve neden UNESCO’ya alınma-
sını istediklerini anlattı.

Apollon Tapınağında konuşan Tica-
ret Odası Başkanı Şaban Üstündağ Oda 
bünyesinde kurulan Strateji Geliştirme 
Komisyonu tarafından bu önerinin 
dile getirildiğini belirterek “Komisyon 
çalışmalarında böyle bir netice çıktı. 
Yönetim Kurulu olarak talep yazımızı 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne 
ilettik dedi. Talep incelendikten sonra 
adaylık sürecinin başlayacağını belir-
ten Üstündağ, ilçe olarak hak ettikleri 
listeye bir an önce girmek istediklerini 
dile getirdi. küçük otellerin revizyonu-
nu sağlayıp turizme tekrar kazandıra-
bilir ve kış sezonunda açık kalmalarını 
sağlayabilirsek buraya çok sayıda turist 
gelir’’ dedi.

Didim Ticaret Odası Strateji Ge-
liştirme Komisyonu Başkanı ve Oda 
Meclis Üyesi Hikmet Atilla, adaylık için 
başvurulan yerlerle alakalı bilgiler pay-

laşarak UNESCO’ya yapılan bu başvuru-
nun Didim’deki herkes tarafından sahip 
çıkılması gerektiğini belirtti. “Bizler 
başvuruda bulunduk. Kabul edilmesi 

İLÇEMİZDEN ÜÇ ALANIN UNESCO DÜNYA KÜLTÜR 
MİRASI LİSTESİNE EKLENMESİ İÇİN BAŞVURUDA 
BULUNDUK
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için Kamunun, siyasi partilerin ve Sivil Toplum kuruluşlarının 
ortak çalışma yapması lazım. Burada küçük oteller gelişmesi 
lazım. Bu bunlar gerçekleşince ziyaret sayısı da artacaktır’’ 
dedi.

Atilla, dünya genelinde dünya miras listesine kayıtlı bin 
7 kültürel ve doğal varlığın bulunduğunu, Türkiye’nin de 
13 alanla listede yer aldığını, 52 alanı için adaylık sürecinin 
devam ettiğini ifade etti.

APOLLON TAPINAĞI
Antik coğrafyacı Strabon, Didim’deki Apollon Tağınağı’nı 
dünyanın en büyük ve en görkemli tapınağı kabul eder. Antik 
dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden biri olarak 
ünlenen tapınak Dört yanından basamaklarla çıkılan bir 
platform üzerinde çift sıra oturtulmuş 124 sütunla çevrelen-
miştir. M.Ö 494’te, Miletos’a saldıran Pers ordusu tarafından 
tahrip edilmiştir. Tapınağın yeniden yapımı ise Büyük İsken-
der’in bölgeyi pers hâkimiyetinden kurtarmasıyla başlar. 
İnşası M.S. 2. yüzyıl ortalarına dek süren görkemli tapınak, 
tam olarak bitirilememiştir. Yeniden yapıldığı üzere bugünkü 
formunu alan tapınağın boyutları yaklaşık 109x51 metredir. 
Yapının ortasında bulunan, zamanında yalnızca rahip ve kâ-
hinlerin girebildikleri 53x21 m. boyutlarındaki “Sella Kutsal 

Alanı” bulunur.

MİLET
Tarihte Didim, 20 km uzaktaki Milet’e heykellerle dolu kutsal 
yolla bağlıydı. Antik çağın yedi bilgesinden biri olan Tales, 
dünyanın ilk haritasını yapan Anaksimandros, filozof ve ta-
rihçi Hekaitos, şehir plancısı ve mimar Hyppodamos Milet’te 
yaşamıştır. M.Ö 38’de Roma imparatorlarının özel ilgisiyle 
özerkliğini elde eden ve İon şehirleri arasında metropol 
düzeyine ulaşan Milet, tıpkı Efes gibi kuruluşunda bir liman 
kenti olmakla beraber, Büyük Menderes nehrinin getirdiği 
alüvyonlarla liman dolduğu için bugün denizden 10 km 
içeride bulunur. 

Çok iyi düzenlenmiş ızgara planıyla tanınan Kentteki ya-
pılar arasında en ilgi çekenler, 15.000 kişilik kapasiteli, ona-
rımı sürmekte olan Roma Çağı yapısı tiyatro, M.S 1. yüzyılda 
inşa edilen Roma Hamamları, dini merkez olan Delphinion, 
Kuzey Agora, M.S 2. Yüzyıla ait İonik Stoa, Capito hamamları, 
Gymnasium, M.S 2. yüzyılda inşa edilen Bouleterion, 164-196 
m. Boyutlarındaki Güney Agora ve M.S. 2. yüzyılda yapılan 
Faustina Hamamı’dır. Milet ve Apollon tapınağı kazılarında 
elde edilen buluntular Milet Müzesi ve bahçesinde sergilen-
mektedir. Milet’te ilk kazılar 1899’da Th. Wiegand tarafından 
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başlatılmış ve 1938’e kadar devam 
etmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan son-
ra tekrar başlatılan çalışmalar halen 
kazı ve onarımlarla Alman Arkeoloji 
Enstitüsü uzmanları tarafından sürdü-
rülmektedir.

İLYASBEY KÜLLİYESİ
Anadolu beylikleri dönemine ait olan 
İlyas Bey Camii ve yanındaki medrese 
ile hamam yapıları grubu, Milet arkeo-
lojik alanı içinde yer alan benzersiz bir 
külliyedir. 
Antik yunan dünyasının ünlü mimarı 

hyppodamos tarafından planlanan Mi-
letos şehrinin ızgara planı içinde, farklı 
açılarla konumlanmış olarak belirgin-
leşen külliye, ortaçağın kendine has 
karmaşık dünyasının ipuçlarını gözler 
önüne sermektedir. 
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Yaz aylarında sık sık makilik yangınlarına maruz kalan 
Didim de bu yıl da maalesef birçok yangın yaşandı. Bunların 
biri de Cennet Koyda gerçekleşen yangındı. 

Odamızın Güney Ege Kalkınma Ajansının desteği ile 
hayata geçirdiği Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi projesi 
kapsamında Didim’in havadan çekimleri de bu yangının 

olduğu dönemde gerçekleşiyordu. Yangından bir gün önce 
Cennet Koyda çekimler yapan ekip yangından sonra bölgeye 
giderek bir çekim daha gerçekleştirdi. Manzara doğanın 
yangınla nasıl tahrip olduğunun özetiydi. 

Ümidimiz buna benzer olayların ne ilçemiz Didim’de ne 
de doğa harikası diğer şehirlerimizde yaşanmaması. 

HAVADAN FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPAN EKİBİMİZ DOĞA KATLİAMINI 
BELGELEDİ
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FUARLAR SOSYAL SORUMLULUK

 Didim Ticaret Odası bu yıl hayatını 
kaybeden hayırsever işadamı Nurullah 
Kocabıyık için lokma döktürdü. Cuma 
Namazı vaktinde Merkez Camii önünde 
gerçekleşen lokma ikramı cami ce-
maati ve vatandaşlar tarafından büyük 
ilgi gördü. 
Lokma hayrında Didim Ticaret Odası 
Başkanı Şaban Üstündağ ve merhu-
mun yakın dostlarından M. Cahit Kaya 
hazır bulundu

Başkan Şaban Üstündağ il-
çemize bir okul kazandıran ve kültür 
merkezimizin yapımında önemli 
katkılarda bulunan hayırsever işadamı 
Nurullah Kocabıyık’a Allahtan rahmet 
diliyorum. Onu bir kez daha saygı ve 
minnetle anıyoruz. Ailesine Seven-
lerine başsağlığı diliyoruz’’ dedi. 

TİCARET ODASINDAN NURULLAH KOCABIYIK’A İÇİN LOKMA HAYRI

Türkiye Odalar Ve Borsalar 
Birliğinin katkıları ile Didim Ticaret 
Odası’nın her sene ramazan ayında 
gerçekleştirdiği gıda yardımları ihtiyaç 
sahibi ailelere ulaştırıldı. Mahalle 
muhtarlarından alınan ihtiyaç sahibi 
isimlere, gıda paketleri teslim edildi. 

Didim ilçe merkezi ve mahallelerde 
ikamet eden ihtiyaç sahibi 700 aile 

Ticaret Odasının gıda yardımından 
faydalandı. 

Didim Ticaret Odası Başkanı 
Şaban Üstündağ; ‘’Ramazan paylaşma 
ayıdır. Her Ramazan yapılan yardım 
çalışmasını bu sene de tamamladık. 
İhtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüre-
bildiysek ne mutlu. Şimdiden tüm 
halkımızın bayramını kutlarım ’’ dedi.

GIDA YARDIMLARIMIZ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILDI

Didim Ticaret Odası, Didim Müftülüğü 
tarafından merkez camii önünde 
açılan iftar çadırında 2 gün yemek 
ikramında bulundu.

Ticaret Odası Her sene kalabalık 
bir davetli topluluğuna verilen iftar 
yemeği yerine bu sene ihtiyaç sahibi 
ailelere yemek vermeyi tercih etti. 

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ; ‘’İlçe müftülüğü her akşam 
200 kişiye iftar veriyor. Biz de bu orga-
nizasyona iki akşam olmak üzere katkı 
yaptık. Ramazan paylaşma ayıdır. Biz 
de ramazanın bu manevi atmosferine 
uygun bir iş yapalım dedik.  Herkese 
hayırlı ramazanlar diliyor, bayramını 
şimdiden kutluyorum’’ dedi.

MÜFTÜLÜĞÜN İFTAR ÇADIRINA KATKIDA BULUNDUK

DİDİM TİCARET ODASI  27



DIŞ İLİŞKİLER

Türkiye ve Yunanistan Bölgeleri arasındaki bağları 
geliştirmek ve iki Ülkenin ekonomisine katkı sağlayan 
turizm sektöründeki firmaları bir araya getirerek ortak 
çalışma olanaklarını arttırmak için İzmir’de yapılan Türkiye 
Yunanistan Turizm çalıştayına Yunanistan’ın Girit, Güney 
Ege, Kuzey Ege, Makedonya ve Trakya Bölge Yetkilileri, 
turizm acenteleri ve otelleri katılım sağladılar. Didim’den 
de otelcilerin yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 
Gürol Çelik, Yönetim Kurulu Üyemiz Celal Gümüş ile Meclis 
Üyemiz ve Strateji Komisyonu Başkanımız Hikmet Atilla 
çalıştaya katıldılar. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 
TÜRSAB Genel Başkanı Başaran Ulusoy’un ve Yunanistan 
Seyahat Acenteler Birliği(SETE) Başkanı  yapmış oldukları 
konuşmalar da Yunanistan ile Türkiye arasında gelişen 
Turizmin halkların ilişkilerine katkıları ve turizmin bu iki 
ülke arasında daha fazla gelişmesi için yapılması gereken 
çalışmalar hakkında düşüncelerini aktardılar. 

Didim heyeti de TÜRSAB Genel Başkanı Başaran Ulusoy 
ile görüşerek Didim hakkında gelişmeleri aktardılar, bu 
çalıştay’ın 2016 da Didim’de yapılması için daha evvel Yu-
nanistan Başkonsolosu Theodore Tsakiris’e yapmış oldukları 
öneriyi Sayın Ulusoy’a da yaptılar. 

Ulusoy ve Başkonsolos Theodore Tsakiris öneriyi olumlu 
karşıladılar. 

Ayrıca Başkonsolos Theodore Tsakiris’le de görüşen 
heyet Yunan Adaları ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
aktardılar.

TÜRKİYE YUNANİSTAN TURİZM ÇALIŞTAYINA KATILDIK

Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü´nün 2014 yılı 
teklif çağrısı döneminde Erasmus+ Ana Eylem 1- Bireylerin 
Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel 
Hareketliliği faaliyeti kapsamında 3 ayrı ülkeye teknik gezi 
gerçekleşti. 

Didim Ticaret Odası, Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odası 
ve Didim Ortak Sağlık Biriminin ortak olduğu  “İş Sağlığı ve 
İş Güvenliğinde Uygulama Deneyimi Kazanma” adlı projede 
çeşitli işletme ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirildi. Tek-
nik gezinin dışında tarihi ve kültürel geziler ve ilçe turizmi 
için önemli görüşmeler yapıldı.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban 
Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Gürol Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Urgancı,  Meclis Üyesi ve TÜRSAB Didim BYK Genel 
Sekreteri Hikmet Atilla, Meclis Üyemiz Veysel Ece, Esnaf 

Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Destici, 
Yönetim Kurul Üyeleri Fırat Durmaz ve Aslan Balıkan, 
TÜRSAB Didim BYK Başkanı T. Tayyar Cengiz, Aydın İnşaat 
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Öz,  Didim 
Meslek Eğitim Merkezi Hocaları ve Didim Esnafından oluşan 
22 kişilik heyet üç ayrı ülkede eğitimlere katıldı. Temaslarda 
bulundu.

Heyet Helsinki de hem “İş Sağlığı ve İş güvenliğinde 
Uygulama Deneyimi Kazanma” kursuna katıldılar, hem de 
Türkiye Ticari Müşavirliğini ve Kültür ve Turizm Tanıtma 
Ataşeliğini ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular. 

Heyete daha sonra Didim Kaymakamı İskender Yön-
den, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Erel ve Esnaf 
Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu da katıldılar. Kaymakamın 
Başkanlığın da Türkiye Büyükelçisi Adnan Başağa ziyaret 
edildi. Büyükelçi Sayın Adnan Başağa Finlandiya ve Finliler 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNDE UYGULAMA DENEYİMİ 
KAZANMA EĞİTİMİ GEZİSİNDE ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPILDI 
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hakkında bilgiler aktardı. 
Didim hakkında Büyükelçi’ye Kay-

makam İskender Yönden genel bilgi 
vererek, yetkililer halkın refahı için ça-
lıştıkların da herkesin bu çalışmadan 
faydalandığını belirterek, hedeflerinin 
Didim’i turizm sektöründe de en iyi 
noktaya getirmektir dedi. 

Bu konu da Alternatif turizme ağır-
lık verilmesi gerektiğini de belirten 
Hikmet Atilla, Ege Bölgesinin ve bura-
da Didim’in turizmde ki potansiyeline 
dikkatleri çekti. Hilmi Yıldırım da 
sağlık turizminin de önemli olduğunu 
belirterek Didim’in havasının buna 
müsait olduğunun altını çizdi. 

Büyükelçi Sayın Adnan Başağa, 
“bizlere siz bize proje getirin, biz sizi 
destekleriz dedi ve ekledi, her sene 

Ocak ayın da olan Turizm Fuarına 
dikkatleri çekerek, buraya katılmanın 
önemli olduğunu belirtti”. 

Sıcak bir ortamda geçen toplantı 
bitiminde Büyükelçiye hediyeler tak-
dim edildi.

Kaymakam İskender Yönden’in 
Başkanlığında Estonya Türkiye Büyü-
kelçisi sayın Ahmet Ülker’de makamın-
da ziyaret edildi.

Büyükelçi’ye ziyaretin amacı-
nı açıklayan Kaymakam İskender 
Yönden, Didim’de bulunan önemli Ku-
rumların Başkanları, yetkilileri burada, 
amacımız Didim’in Turizm de hak 
ettiği yeri bulması için çalışmaları ne-
ticelendirmek, Didim de kitle turizmin 
yanında, sağlık ve diğer alternatif tu-
rizminde devreye girmesini sağlamak 

dedi. Bu çerçevede her sene DAHOT 
tarafından organize edilen ve bu sene 
beş yabancı ülkeden gelen dansçıları 
misafir ettikleri söyleyen Yönden, 
önümüzde ki senelerde Estonya ile de 
ortaklaşa turizm ve kültürel çalışmalar 
yapmak istediklerini belirtti. 

Kaymakam İskender Yönden, Fin-
landiya’dan sonra Estonya ya geldik-
lerini ve buradan da Litvanya’nın Baş-
kenti Rigga’ya geçeceklerini belirtti. 
Bunun üzerine Büyükelçi, Estonya’dan 
Türkiye’nin değişik bölgelerine basını 
ve Tur Operatörlerini yönlendirdikleri, 
önümüzdeki zamanlarda bu program-
lara Didim’i de dâhil edebileceklerini 
belirterek, ziyaretimizden duyduğu 
memnuniyetini ifade etti, başarılar 
diledi.
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Didim Ticaret Odası; Yunan Adaları ile 
karşılıklı seferlerin başlaması, ticaret 
ve turizm işbirliklerinin gelişmesi 
amacıyla 2013 yılı aralık ayında Kos 
Adasına ziyarette bulunmuştu.

Daha Önce ziyaret edilen Kos 
Adasıyla birlikte, yine Didim’e yakın 
olan Kalymnos ve Leros adalarında 
misafirler Didim Ticaret Odasının 
davetlisi olarak ilçemize geldi. Kos 
Ticaret Odası Ekonomi Bölümü Baş-
kanı Giallizis Stergios, Turizm Bölümü 
Başkan Yardımcısı Sarantis Dimitrios, 
Kos İkinci Konutlar Deneği Başkanı La-
podouli Eleni, Kos Seyahat Acenteleri 
Temsilcisi Texniths Kostas’ında içinde 
bulunduğu kamu kuruluşu temsilcileri, 
sivil toplum örgütü temsilcileri, işada-

mı ve gazetecilerden oluşan 27 kişilik 
heyet ilçemizde görüşmeler yapmak, 
turizm ve tarım konusunda yapılabi-
lecek çalışmaları görüşmek üzere 2 
gün boyunca Didim Ticaret Odası’nın 
misafiri oldu.

3. Uluslararası Didim Zeytin Fes-
tivali ile aynı tarihlerde gerçekleşen 
ziyarette, Yunanistan Heyeti ilk gün 
zeytin festivali açılış etkinliklerine 
katıldı. İlçe protokolü ile Didim Beledi-
yesi Bahçesine yanlarında getirdikleri 
Zeytin Fidanlarını diktikten sonra yine 
ilçe protokolü ile açılış kurdelesini kes-
ti.  Açılışta Kos Ticaret Odası Ekonomi 
Bölümü Başkanı Giallizis Stergios kar-
şılıklı işbirliği avantajlarını vurgulayan 
kısa bir konuşma yaptı.

Yunanistan heyeti açılışın ardından 
festival alanındaki stantları gezdi, 
Didim’de üretilen zeytin ve zeytinyağı 
ile birlikte yöresel yemeklerin tadına 
baktı.

Festival alanından Apollon Tapına-
ğı’nı geçen heyet büyük bir hayranlıkla 
Tapınağı ve yanında bulunan geçmişte 
kilise olan camiyi incelediler. Didim 
Ticaret Odası Meclis Üyesi Hikmet 
Atilla’nın tapınak hakkında verdiği 
bilgileri dikkatle dinlediler.

Didim Ticaret Odası’nın onurlarına 
verdiği yemek öncesinde D- Marin 
Didim marinayı gezen heyete marina 
ve verilen hizmetler hakkında Müdür 
Yardımcısı Selçuk Balcı bilgiler aktardı. 
Marina hakkında detaylı bilgi alan 

TİCARET ODASININ DAVETLİSİ YUNAN HEYETİ DİDİM’DEN 
MEMNUN AYRILDI
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Yunan misafirler tesisi çok beğendi.
Cumartesi akşamı Marina Yatch 

Club’de verilen yemeğe; Didim Kay-
makamı İskender Yönden, ev sahibi 
olarak Didim Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Yö-
netim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Didim 
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay,  İlçe 
Protokolü Belediye Meclis Üyeleri ve 
basın mensupları katıldı.

İki heyet temsilcileri açıklamaların-
da Didim ile Yunan adaları arasındaki 
işbirliğinin arttırılması temennisinde 
bulundu.

İkinci gün ilçede bulunan zeytin-
yağı ve balık üretimi yapan tesislere 
inceleme gezisi yapan ve Milet ve 
Priene Antik Kenti’ni gezen heyet 
cumartesi pazarına giderek alışveriş 
yapma imkânı buldu.

Pazar günü saat 4’te Didim Ticaret 
Odası Meclis Toplantı Salonunda Yu-
nan Heyetiyle; Ticaret Odası, Beledi-
ye, Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Katıldığı Bir Toplantı 
gerçekleştirildi. toplantıya Didim 
Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstün-
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DIŞ İLİŞKİLER

dağ, Didim Belediye Başkanı A. Deniz 
Atabay, Didim Kent Konseyi Başkanı 
Osman Ayyıldız, TÜRSAB BYK Başkanı 
Tahir Tayyar Cengiz, Ticaret Odası 
Meclis Üyeleri, Belediye meclis üyeleri, 
turizmciler ile Yunan heyet katıldı.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ; “Komşularımızın geldiği 
topraklar iklimi ve birçok yönüyle 
bizlere benziyor. Turizm ve tarımsal 
üretime dayalı ekonomimiz benzi-
yor. Birçok konuda ortak noktalara 
sahibiz. Güç birliği oluşturabiliriz. 
İlçe ekonomisi için bu çalışmalar çok 
önemli. Karşılıklı geziler ilişkilerimizi 
kuvvetlendirecektir. En kısa zamanda 
adalarla karşılıklı seferlerin başla-
masını istiyoruz. Bu konuda olumlu 
gelişmeler var inşallah neticelenecek-
tir. Misafirlerimize davetimizi kırmayıp 
geldikleri için teşekkür ediyorum. 
Komşularımızı biz davet ettik ama 
birçok kişinin desteği ile ağırladık 
emeği geçen her arkadaşımıza ayrıca 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Didim Belediye Başkanı Deniz 
Atabay ise Didim Zeytin Festivalinin 
gelecek yıllarda daha iyi noktalara 
gelmesi ve gelişmesi için çalışacakları-
nı belirterek, Yunanlı heyet katılımları 
için teşekkür etti.

Yunanistan heyeti adına konuşan 
Kos Ticaret Odası Ekonomi Bölümü 

Başkanı Giallizis Stergios 12 adalar 
Ticaret odası adına teşekkürlerini su-
narak konuşmasına başlarken “Didim 
ile ekonomik ve ticari anlamda çalış-
malar yapmak istiyoruz. Eminim bu 
gerçekleşecektir. Türk-Yunan ilişkileri-
ne de katkı sağlayacaktır. Aramızda bir 
sinerji yaratılacağına eminim ve her iki 
tarafta da bu ilişkiler ilerlemeye katkı 
sunacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından Didim 
Ticaret Odası Başkanı Üstündağ, Didim 

Belediye Başkanı Atabay ile Yuna-
nistan’dan gelen konuklara plaket ve 
hediyeler verirken, Yunan heyetindeki-
ler de hediyeler takdim ettiler.

Toplantı sonrası taraflar Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası ile Esnaf ve Sanat-
kârlar Odası Kredi ve Kefalet Koopera-
tifinin verdiği yemekte ağırlandı.

İlçemizden oldukça Memnun 
ayrıldıklarını bildiren heyet gösterilen 
dostluk ve misafirperverliğe teşekkür 
etti.
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YARDIMCI HİZMETLER KURUM İÇİ ÇALIŞMALAR

Didim Ticaret Odasına kayıtlı üyeleri 
temsil eden Meslek Komiteleri üyeleri 
bir araya geldi.

Meslek Komitelerinin aylık olağan 
toplantılarında ayrı ayrı görüşülerek 
kurumsal zincir mağazalar hakkında 
neler yapılacağı tartışılmıştı. O toplan-
tıdan ortak bir karar çıktı. İşte o metin: 

‘’İlçemizde oldukça yaygınlaşan 
gıda, kırtasiye, elektronik, tekstil vb. 
sektörler de perakende satış hizmeti 
veren kurumsal ulusal ve uluslararası 
perakende zincir şirketlerinin sayıla-
rının ve yaygınlıklarının yerel esnaf ve 
tacirlere zarar verecek düzeye ulaştığı 

gözlenmektedir. Bu durumun daha 
sıkıntılı boyutlara ulaşmaması için 
açıldıkları lokasyonlara ve sayılarına 
belediye ve meslek odaları tarafından 
sınırlama getirilmesi konusunda yöne-
tim kurulunca karar alınarak, bele-
diye meclisine sunulması ve gündem 
maddesi oluşturulması için tavsiye 
kararı alınmıştır. İlgili konu hakkında 
kamuoyu oluşturmak üzere diğer sivil 
toplum kuruluşları ile görüşülmesine 
kararı alınmıştır’’ 

Meslek komitelerinin bu tavsiye 
kararını değerlendiren Yönetim Kurulu, 
konuyu meclise sevk etmiş ve meslek 

MESLEK KOMİTELERİ ÜYELERİMİZ BİR ARAYA GELDİ
komiteleri genel toplantısının günde-
mine alındı. 

 Toplantıda Meslek Komiteleri 
üyelerinin tavsiyesi ile Ticaret Odası 
Meclisi konu ile ilgili Meclis Başkanı 
Hilmi Yıldırım ve Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şaban Üstündağ imzası ile Didim 
Belediyesine durumun bir yazı ile 
iletilmesini ve iş yeri açarken gerekli 
olan yasal başvuruları düzenleyen tüm 
yönetmelik ve yasaların incelenmesi 
ve raporlanmasını, yasal durumun 
netliğe kavuşturularak ne gibi önlem-
ler alınacağının tekrar görüşülmesine 
karar verdi.

TOBB koordinasyonunda, girişimciliğin 
geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması amacıyla Türkiye gene-
linde Odalar ve Borsalar bünyesinde 
81 ilde faaliyet gösteren Türkiye’nin 
en büyük girişimci ağı TOBB Kadın 
Girişimciler Kurulları ile TOBB Genç Gi-
rişimciler Kurulları’nda seçim yapıldı.

Bu kapsamda Didim Ticaret Oda-
sını temsil eden 15 Kadın Girişimci ve 
20 Genç Girişimci arasından il icra 
komitesinde kendilerini temsil edecek 
birer üye, yapılan seçimle belirlendi.

TOBB, KGK il icra komitesi üyesi 
olmak isteyen iki aday ve TOBB GGK 
İl icra komitesi üye olmak isteyen iki 
aday seçim yarışına girdi

TOBB tarafından belirlenen seçim 
takvimi gereğince 25 Aralık 2014 tari-
hinde 10:00 ile 16:00 saatleri arasında 

gerçekleşen seçimlerde TOBB Aydın 
Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi 
asil üyeliğine Levent Boztürk yedek 
üyeliğe ise Serkan Gümüşsuyu seçildi.

TOBB Aydın Kadın Girişimciler 
Kurulu İcra Komitesi asil üyeliğine, Eda 
Yücel İlhan yedek üyeliğe ise Sariye 
Yücel Bolat seçildi.

Seçim sonuçları açıklandıktan son-
ra kurul üyelerini tebrik eden Didim 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Şaban Üstündağ, her iki kurulun aktif 
çalışmasının, ilçemizde girişimcilik kül-
türünü yaygınlaştırmak adına projeler 
üretmesinin önemli olduğunu belirte-
rek, ‘’kadınlarımıza ve gençlerimize bu 
konuda rehberlik yapmalarını istiyo-
ruz. Her iki kurul üyelerini de yürekten 
kutluyorum’’ dedi. 

İl icra komitesine seçilen üyeler, 

seçim sonrasında koordinatör oda-
larında yapılan seçimlerde il icra 
komitesini oluşturarak başkanlarını 
belirlediler.

GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİMİZ İL İCRA KOMİTESİ TEMSİLCİLERİNİ BELİRLEDİ
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Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstün-
dağ ve Strateji Komisyonu Başkanı Ali Hikmet Atilla Bölgesel 
yayın yapan Kanal 35’de canlı yayınlanan Ekonomi Masası 
programında Özgür Hancıoğlu’nun misafiri oldular. Program-
da İlçemizi tanıtma ve Didim Ticaret Odasının faaliyetlerini 
anlatma fırsatı buldular.

Programın yapımcısı ve sunucusu Özgür Hancıoğlu 
Didim’in özellikle turizmde önemli bir konumda olduğunu, 
ciddi bir potansiyele sahip olduğunu, gelecek adına da ciddi 
bir sıçrama noktasında bulunduğunu belirterek İlk olarak 
misafirlerine Ticaret Odası tarafından Didim’in 3 tarihi alanı 
Apollon Tapınağı, Milet Antik Kenti ve İlyasbey Külliyesi adına 
Kültür Ve Turizm Bakanlığına yapılan UNESCO başvurusunun 
ne aşamada olduğunu ve Didim’e katkısını sordu.

Sözlerine Kanal 35 ve Sunucu Özgür Hancıoğlu’na 
teşekkür ederek başlayan Başkan Şaban Üstündağ kültü-
rel değerlerin tanıtımı ve korunması için UNESCO listesine 
girmenin önemli olduğunu, turist kalitesinin yükseleceğini ve 
kültür turları için gelenlerin en azından bir gece konaklama 
yapacağını belirtti. Didim turizminin hak ettiği noktaya ulaş-
ması için bu süreci başlattıklarını, sürecin sonuçlanması için 
tüm kurumlarında desteği ile çalışacaklarını, öncelikli olarak 
geçici listeye girmek istediklerini ve ondan sonra kendilerini 
uzun bir yolun beklediğini belirtti. 

Aynı soruya cevap veren Hikmet Atilla da Didim’in 5500 
yıllık kesintisiz bir yaşam alanı olduğunu, günümüzde de mi-
mari olarak önemli antik dönem eserlerinin ayakta olduğunu 
belirtti.  Apollon tapınağının Anadolu’nun en büyük, dünya-
nın da ikinci büyük Apollon tapınağı olduğunu belirten Atilla 
Milet’in de aynı zamanda bir felsefe kenti olduğunu söyleye-
rek tarihi alanlarda uzunca bir süredir kazılar sürüyor ve bu 

kazılar sırasında bazı değerler ortaya çıkıyor dedi. UNESCO 
sürecinin uzun bir süreç olduğunu belirterek Didim olarak 
kendi değerlerimize de, Kültür Mirası listesine gireceğimize 
de inanıyoruz dedi.

Ayrıca 15 - 22 Nisan tarihleri arasında turizm etkinlikleri 
kapsamında 19 Nisan Pazar günü Akköy’den başlayarak 
Apollon Tapınağına kadar olan kutsal yolda yüzlerce kişinin 
katılımı ile bir yürüyüş gerçekleştireceklerini belirten Hikmet 
Atilla herkesi yürüyüşe davet etti.

UNESCO İÇİN NELER YAPMAMIZ GEREKİYOR
Yapımcı Hancıoğlu Didim için özeleştiri de yapılabileceğini, 
büyüdükçe geliştikçe nüfusu arttıkça diğer turizm beldele-
rinde olduğu gibi kalabalıklaşmanın sıkıntılarını da berabe-
rinde getirdiğini belirterek, Didim UNESCO kriterlerinin ne 
kadarını hak ediyor, hangi noktalarda sıkıntılar mevcut diye 
sordu.

Hikmet Atilla bu listeye girmek için koruma amaçlı imar 
planının yapılması gerektiğini vurgulayarak ‘’Apollon tapı-
nağı çevresinde çok hızlı yapmak mümkün değil en büyük 
engel de o, Milet’te bu sıkıntı gözükmüyor. Koruma amaçlı 
imar planı yapılmadığı takdirde bunu başarmak mümkün 
değil’’ dedi.

Bilhassa bizim bölgemizde turizm sektöründe sıkıntılar 
var. Yeni yatırımcılar geliyor. 24 bin yatak var 10 bini nite-
likli. Diğer tesislerin çok hızlı kendini yenilemesi gerekiyor. 
Kültür turizminin deniz, kum, güneş turizmine entegre 
olması gerekli. Biz bu listeye girersek bu eserler dünyaya 
mal olacaktır. Dolayısı ile ilgi artacaktır. Bu ilgili kitleye hazır 
hale gelmemiz gerekiyor. Bunu hızlı bir şekilde aşarsak 
Didim turizmi çok hızlı gelişecektir dedi.

KANAL 35’DE GÜNDEM DİDİM, KONUK TİCARET ODASI
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BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR
Aynı soruya cevap veren Şaban Üs-
tündağ ‘’Büyüyen bir ilçede sıkıntılar 
olacaktır. Biz bu sorunları çözmek için 
çalışıyoruz. 6. Didim turizm yatırım 
zirvesinden bu tarafa kurumlar arası 
koordinasyon toplantıları yapıyoruz. 5 
kez bir araya geldik her ayın son hafta-
sı bu toplantıları yapıyoruz. Tespit edi-
len sorunları çözmek için çalışıyoruz. 
Bu toplantıları yaptığımız müddetçe 
Didim’i belli bir noktaya taşıyacağımızı 
düşünüyoruz. Birlik beraberliğin oldu-
ğu yerde güç doğar derler, biz bu gücü 
yakaladığımıza inanıyoruz, önümüzün 
açık olduğuna inanıyoruz. Kayma-
kamlığımız, belediyemiz, sivil toplum 
kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz 
arasında belki geçmişte bu birliktelik 
yoktu ama bugün artık var. Bu fırsatı 
bizim çok iyi değerlendirmemiz lazım. 
Konu Didim Turizmi olunca, Didim 
Ekonomisi olunca her türlü siyaseti 
bırakıp üzerinde çalışmamız gerekiyor.  
Çalışmaya başladığımız içinde meyve-
lerini yavaş yavaş almaya başladığımı-
za inanıyorum.

TURİZM YATIRIM ZİRVELERİ İLE NELERİ BAŞARDIK
Özgür Hancıoğlu’nun 6 yıldır yapılan 
Turizm Yatırım zirveleri neticesinde 
6 yılın sonunda ortaya hangi sonuç-
ların çıktığını sorması üzerine Atilla 
söyle cevap verdi; ‘’6 yılın sonunda bu 
UNESCO başvurusu çıktı. Yatırımcılar 
geldiler. Kültür turizminde belirli bir 
artış sağladık. Fuar katılımlarında 
birliktelik sağladık. 6. Zirvemiz Ku-
rumlar arasındaki birlikteliği sağladı. 
Kurumlaşması doğrultusunda da 
çalışmamız var. UNESCO konusunda 
kurumların sağladığı birlikteliğe va-
tandaşı da ortak edeceğiz. Halkımızın 
da bulunduğu kenti tanımasını istiyo-
ruz. Turizm haftasında da otellerde 
ön büroda ve hizmet sektöründe 
çalışanları antik yerlerimize götürüp 
tanımalarını sağlamak istiyoruz. Her 
şey dahil sistemiyle çalışan Büyük 
otellerdeki müşteriyi dışarı çıkarabil-
mek için bunu yapmak zorundayız’’ 
dedi.

EGE DE HERŞEY DAHİL TEREDİLMELİ
Hancıoğlu’nun Her şey dahil sistemin-
de ısrar etmek Türk turizmine haksızlık 
olmuyor mu demesi üzerine Atilla 
‘’Her şey dahil sistemi olmadan ülke 
turizmindeki şu anki artış sağlanamaz-
dı. Fakat bizim düşüncemize göre Ege 
Bölgesinde her şey dahil konseptini 
mümkün olduğu kadar azaltmamız 
gerekmektedir. Ege tarih ve kültür 
bölgesidir. Bunun için küçük otellerin 
kendilerini geliştirmesi gerekmektedir. 
Bu sistemin devamlı süreceğine de 
inanmıyorum. Bir gün gelecek insanlar 
bıkacak. Yine tarih ve kültüre yönele-
ceklerdir. Bu sebepten Küçük oteller 
karamsar olmamalıdırlar. Kendile-
rini yeniledikleri,  otellerine bir ruh 
kazandırdıkları müddetçe o otellerinde 
geleceği olacaktır.

DİDİM TİCARET ODASI MOBİL ODA OLACAK
Özgür Hancıoğlu Konuklarından Şaban 
Üstündağ’a dönerek Odanız adına ne-
ler hedefliyorsunuz diye sordu, Şaban 
Üstündağ ‘’2014 - 2017 yılları arasında 
stratejik plan hazırladık. Üyelerimiz 
bulunduğu yerden oda ile ilgili her işini 
yapabilecek. Odamızın tüm üyelerinin 
kendine ait sayfası olan web sitesi 
hazırlığındayız. İlçemize gelen turist-
lerinde faydalanacağı ilçedeki ihtiyaç 
duyduğu her noktaya bulunduğu 
yerden tarif alabileceği bir mobil uy-
gulama hazırlıyoruz. Bu uygulamadan 
sadece Ticaret Odası üyeleri değil diğer 
odalara bağlı tüm üyeler faydalanacak. 
Bu sayede ilçenin ticari envanterini 
de çıkarmış olacağız. Bunun dışında 
Akreditasyon çalışmalarımız da devam 
ediyor’’ dedi.

YUNAN ADALARI İLE İŞBİRLİĞİ
 Sunucu Hancıoğlu Hikmet Atilla’ya 
hitaben Didim söz konusu olduğunda 
çok ciddi bir tarihten bahsediyoruz. Bu 
tarihsel yakınlık çerçevesinde Yunan 
Adaları ile olan işbirliklerinde çok ciddi 
bir zemin oluşturacaktır. Bu ortaklıkta 
daha fazla neler yapabilirsiniz diye 
sordu.

Hikmet Atilla cevaben ‘’Kos Adasıy-

la ciddi yakın ilişkilerimiz var. Leros’un 
da gümrük açılışına katıldık Kalim-
nos’la ilişkiler kurduk. 2015 senesi içe-
risinde Kos,  Kalimnos,  Leros ve Didim 
arasında feribot seferlerinin başlaması 
için çalışıyoruz. Bunun üzerinde olduk-
ça fazla duruyoruz. Yaz sezonunda her 
gün sefer yapmak istiyoruz. Ticaret 
Odası olarak karşılıklı ziyaretlerimiz 
oldu. 3. Zeytin festivaline bu adalardan 
28 kişi geldi. Aralarında Belediye ve Ti-
caret Odası temsilcileride vardı. Biz de 
tekrar gittik. Zaman zaman duygusal 
anlarda yaşanıyor tabii ki. Dedelerinin 
yaşadıkları yerleri görüyorlar bize tarif 
ediyorlar. Bu ilişkiler geliştikçe Didim’e 
kalite gelecektir.

HASTANE İHTİYACINI TÜM KURUMLARA KABUL 
ETTİRDİK        
Didim’de olmazsa olmaz bir hastane-
ye ihtiyacımız var. Bunun için çeşitli 
makamlarla görüştük,  kurumlar arası 
işbirliğinde sağladığı avantajla yeni bir 
hastaneye ihtiyacımız olduğuna tüm 
kurumlar hemfikirdir.

DİDİM’E ÜNİVERSİTE KAZANDIRMAK İÇİN ÇABA 
GÖSTERİYORUZ           
Başkan Şaban Üstündağ ‘’Üniversite 
kazandırılması için 2009 yılından 
bu tarafa çalışmalar yapıyoruz. Yer 
konusundaki taleplerimizde ciddi bir 
aşamaya geldi. Tahsis aşamasında. Bu 
gerçekleşirse Didim’e bir yüksekokul,  
2 tane fakülte kazandırmak için çalışı-
yoruz. Bunları başardığımızda Didim’in 
hak ettiği yere varacağını düşünüyo-
ruz’’ dedi.

TÜM KURUMLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Programın kapanışında Başkan Şaban 
Üstündağ ‘’Sizin huzurunuzda ka-
nal 35’e özellikle teşekkür ediyoruz. 
Teşekkür edeceğimiz ayrıca Kayma-
kamlığımız var,  Belediye Başkanlığımız 
var,  diğer Sivil Toplum Kuruluşlarımız 
var,  Siyasi Partilerimiz var. Bir yıldan 
beri birlik beraberliği özellikle vurgulu-
yoruz. Bu çalışmalarda Devlet büyük-
lerimizden bize katkı sağlayan herkese 
teşekkür ediyorum’’ dedi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı 
Prof. Dr. Haluk Dursun ve Tanıtım 
Genel Müdürü İrfan Önal’ın katıl-
dığı 2015 Turizm Değerlendirme 
ve 2016 turizmine bakış, toplantısı 
ETİK tarafından İzmir Hilton otelinde 
organize edildi. TÜROFED Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı ve ETİK 
Başkanı Mehmet İşlerin de katıldığı 
toplantıda İrfan Önal 2015 turizmin 
ilk çeyreğinde ki hareketlilik hakkında 
bilgi verdi. En fazla düşüşün Rus ve 
Fransız pazarında olduğunu belirten 
Önal, buna karşılık Almanya ve bazı 
İskandinav ülkelerinde yükselişin ol-
duğunu vurguladı. Müsteşar Prof. Dr. 
Haluk DURSUN ve Genel Müdür İrfan 
Önal 2015’in önümüzde ki aylarda tu-
rizm de yükseliş beklediklerini, buna 
rağmen sıkıntının devam edeceğinin 
de altını çizdiler. Müsteşar Prof. Dr. 
Haluk Dursun bilhassa yurtdışın da 
dikkatlerin Türkiye turizmine çekmek 
ve Türkiye de tatil yapmanın tehlikeli 
olmadığını, bazı ülkelerin Türkiye Tu-
rizmi ile ilgili olumsuz algı yaratmak 
istediklerini, bunun önüne geçmek 
için de tanıtım atağında bulunacak-
larını, Turizm bütçesini de buna göre 
ayarlanacağını belirterek, 2016 da da 
krizin devam edebileceğinin işaretini 
verdi. 

Toplantıya Aydın Kültür ve turizm 
Müdürü Nuri AKTAKKA, Didim’den 
DİTAB Başkanı ve Didim Belediye 
Meclis Üyesi Sevinç KARATAŞ, Didim 
Ticaret Odası Meclis Üyesi Veysel ECE 
ile Didim Ticaret Odası Meclis Üyesi 
ve Didim BYK TÜRSAB Genel Sekreteri 
Hikmet Atilla katıldılar. Toplantıda  
konuşan Hikmet ATİLLA, Didim’in 
sorunlarına dikkat çekerek Didim’e 
üvey evlat muamelesi yapıldığını 2 
senedir Didim de yapılan 6 km lik 
duble yolun bir türlü bitirilmediğini, 
az yatak kapasiteli otellere kendilerini 
yenilemeleri için ucuz kredi imkanla-

2015 TURİZM DEĞERLENDİRME VE 2016 TURİZMİNE BAKIŞ 
TOPLANTISI İZMİR’DE YAPILDI

rının yaratılması gerektiğini, Didim’in 
havası, denizi ve tarihi yerleri ile Tür-
kiye turizminin önemli merkezlerin-
den biri olduğu ve iki Havaalanından 
(Adnan Menderes ve Milas – Bodrum) 
Turist çekmesine rağmen 2015 turizm 
sıkıntısından diğer turizm bölgelerine 
göre daha fazla etkilendiği, Didim de 
turizmin gelişmesine yönelik  çalışma-
lar yürütüldüğü, buna Bakanlığın da 
destek sunmasını beklediklerini belir-
terek, Milet Okulunun canlandırılması 
için toplantılar yapılması gerektiğine 
işaret etti. Bunun üzerine Müsteşar 

Prof. Dr. Haluk Dursun Milet Okulunun 
ilgisini çektiğini, bunun ile ilgili çalış-
malar yürütebileceklerini belirtiler. 

Yurt dışı Seyahat Acentelerinin 
Genel Kurullarının bazılarının Ege 
Bölgesinde de yapılması gerekir diyen 
Hikmet Atilla’nın sözlerine destek 
vermek amacıyla Genel Müdür İrfan 
Önal’an İngiliz Seyahat Acentalar Birli-
ği’nin (ABTA) Sağlık Komisyonu’nun 
toplantısının Didim de olacağı bilgisini 
verdi. 

Soru Cevap şeklinde sürdürülen 
toplantı iyi temenniler ile bitti. 
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Uzun zamandır Ticaret Odasının 
üstünde çalıştığı Didim’e üniversite 
yerleşkesi kazandırılması, yeni bir 
hastane inşa edilmesi, yapımı de-
vam eden karayolunun bitirilmesi ve 
ilçemizin turizm bakanlığı destinasyon 
listesine dahil edilmesi için Yönetim 
Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ Anka-
ra’da bir dizi ziyarette bulundu.

2 yıl önce yazdığımız Başbakanlığa 
hitaplı Üniversiteye yerleşke kazan-
dırılması için başvurumuz Başba-
kanlık ve Başbakan Müşavirliğince 
incelenmiş, Başbakanlık tarafından 
25/08/2014 tarihli ve 851 sayılı yazı-
sıyla konunun tetkiki için Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’na intikal ettirilmiştir. 

Söz konusu başvuruda yer alan 
üniversite yerleşkesi için tespit ve 
taleplerde Kültür ve Turizm Bakan-
lığı’nın Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü görev yetki ve sorumlu-
lukları kapsamında incelenerek, yeni 
programlar için üniversiteye tahsisi 
Bakanlık tarafından 05.07.2014 tarih 

İLÇE PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ANKARA VE AYDIN’DA BİR 
DİZİ ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK

ve 131593 sayılı yazı ile Adnan Men-
deres Üniversitesi Rektörlüğüne ve 
tarafımıza bildirilmiştir. Bu yazıda söz 
konusu parseldeki belli bir bölümün 
üniversiteye tahsis işleminin değer-
lendirilebilmesi için gerekli açık ve 
kapalı alanların plan ve kadastral 
pafta üzerinde işaretlenerek koordi-
natları ile iletilmesi talep edildiği ve 
cevabi yazının Bakanlığa iletilmesinin 
istendiği belirtilmektedir.

Bu yazı akabinde Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Üstündağ, Milletve-
kilimiz Mehmet Erdem’le birlikte 
Üniversitemizin yeni rektörü Cavit 
Bircan’ı makamında ziyaret etti. 
İstenen planları, üniversitemin üst 
yazısı ile elden bizzat Kültür ve Turizm 
Bakanlığına ulaştırmak üzere konu 
ile ilgili Ankara’ya giderek Yatırım 
Dairesi Genel Müdürü Adnan Arslan’ı 
yine Milletvekilimiz Mehmet Erdem’le 
ziyaret etti.

Üniversitemiz bilindiği gibi Milli 
Eğitim Bakanlığına ait bir alanda kiracı 

durumda ve mevcut binaların kira 
sözleşmesi 2016 yılında dolacak. Talep 
edilen yeni alanın tahsisi gerçekleşin-
ceye kadar tahsisin uzatılması için Yö-
netim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ 
Milli Eğitim bakanlığını ziyaret ederek 
müsteşar Yusuf Tekin’i makamında 
ziyaret etti. 

Konu ile destek sağlamak üzere 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Aydın 
Milletvekilleri Mehmet Erdem ve Ali 
Gültekin Kılınç’ı makamlarını ziyaret 
eden Şaban Üstündağ, Kendilerinin 
ilgisi ve desteği ile karşılandı. En kısa 
sürede söz konusu problemlerin çözül-
mesini bekliyoruz. 

Üstündağ, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Tanıtma Genel Müdürlüğüne ziya-
ret gerçekleştirerek ilçemizin 2 antik 
kent 60dan fazla koya ve 55 km kıyı 
şeridine sahip olduğunu bir çok doğal 
güzellikleri barındırdığını belirterek 
Tüm tanıtım mecralarında Didim’in 
destinasyon olarak ayrı bir başlıkta yer 
almasını talep eden yazımızı paylaştı.
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10 Ekim 2014 tarihinde 
gerçekleştirdiğimiz 6. Didim Turizm 
Yatırım Zirvesinde konuşmacıların ve 
katılımcıların ilçe turizminin gelişimi 
için çok önemli tespitler yaptılar. Dile 
getirdikleri fikirler ve öneriler ışığında 
hazırlanan özet sonuç raporunu aynı 
gün halka duyurduk, genişletilmiş 
raporu da bir süre sonra kamuoyu ile 
paylaştık ilgili kurumlara ulaştırdık. 

22 Ekim 2014 tarihinde ise 
sonuç raporunu değerlendirmek 
için rapordaki konuların muhatabı 
12 kurum, odamızın ev sahipliği 
ve Kaymakamımız Sayın İskender 
Yönden’in başkanlığında bir araya 
gelerek her başlık için ayrı ayrı görev 
paylaşımında bulunulmuştu. 

Kaymakamımız Sayın İskender 
Yönden’in önerisi ve tarafların kabulü 
ile kurumlar arası değerlendirme 
toplantıların her ayın 27’sinde saat 
14:00’da Didim Ticaret Odası Meclis 
Toplantı salonunda yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu karar sonucunda 27 
Kasım 29 Aralık, 27 Ocak, 9 Mart, 27 
Mart ve 29 Haziran tarihlerinde 6 
toplantı gerçekleşti. Bu toplantıların 
yanı sıra, birlikte alınan karar ve 
kurumların destekleriyle Küçük Otel-

lerin sorunlarının konuşulduğu geniş 
katılımlı bir panel ile Tarım ve Kırsal 
Kalkınmayı Destekleme Kurumu-
nun desteklerini anlatan bir sunum 
gerçekleştirilmiştir. 

27 Kasım tarihinde gerçekleşen 
toplantıda bir önceki oturumda karar 
verilen tanıtım çalışmaları ve ikinci 
konutların turizme kazandırılması 
başlıklarında fikir alışverişinde bulu-
nuldu. Turizm Yatırım Zirvesi Sonuç 
Raporunun 33. Maddesinde yer alan 
tanıtımın tek çatı altında yapılması 
ve 22. Maddede yer alan turizm 
değerlerinin ön plana çıkarılmasını 
konuları değerlendirildi. 

Bunun neticesiyle İzmir Travel 
Turkey fuarı ve EMİTT İstanbul 
Turizm fuarı öncesinde DİTAB’da 
hazırlık toplantıları yapılmış, her iki 
fuarda da Didim üst kimliği altında, 
kurumların destekleriyle fuar katılımı 
gerçekleşmiştir. 

27 Kasımda ayrıca TURSAB 
BYK Sekreteri olan Hikmet Atilla 2. 
Konutlar için TURSAB’ın bir çalışma 
yürüttüğünü ve bu çalışmanın 
hayata geçirileceği pilot bölgelerin 
belirleneceğini söylemiş, TURSAB 
bölgesel Yönetim Kurulu tarafından 

tüm kurumların imzasını taşıyan ortak 
bir dilekçe ile Didim’in bu çalışmada 
pilot bölge olması isteği ilgili kuruma 
bildirilmiştir.

29 aralık tarihinde Kurum 
Yöneticileriyle beraber turizm 
yatırımcılarının da katıldığı toplantıda 
ilçemizin 2015 yılında tek çatıda topla-
nacak tanıtım faaliyetleri stratejisi için 
hazırlanan sunum izlenmiştir. 

Toplantının ikinci kısmında Tarım 
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kuru-
mu Aydın İl Koordinatörü Erhan Çiftçi, 
Proje Birim Amiri Derya Daysal ve 
Proje Uzmanı Abdullah Gülsever kuru-
mun destekleri hakkında katılımcılara 
bilgiler aktarmışlardı.  

12 Ocakta gerçekleşen Küçük Otel-
lerin sorunlarının konuşulduğu geniş 
katılımlı panelde ise konuşmacılar 
Küçük Oteller Derneği Başkanı Ömer 
Faruk Boyacı ve Otelcilik Danışmanı 
Mehmet Ata Tansuğ; küçük oteller ve 
destinasyonun standartlarının yük-
seltilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi, 
tanıtım stratejileri, ürün çeşitliliğinin 
arttırılması ve geleceğin otel modeli 
konularında önemli bilgiler paylaştılar. 

Toplantıların ocak ayı oturumunda 
Kurum Temsilcileri; 22 - 25 Ocak tari-

KOORDİNASYON TOPLANTILARI İLE İLÇEMİZİN GELECEĞİNİ 
KONUŞTUK
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hlerinde İstanbul’da gerçekleşen Emitt 
Turizm Fuarının değerlendirilmesi, 
Didim Turizm Yatırım Zirvesi Sonuç 
raporunun 22. Maddesinde sözü edilen 
altyapı planlamaları ve güçlendirme 
çalışmaları ile ilgili Didim’in internet 
altyapısının güçlendirilmesi, Didim 
tanıtımlarında kullanılacak ortak bir 
logonun oluşturulması için izlenecek 
yolun belirlenmesi konularını görüştü. 
Bisiklet yolları ile ilgili Eurovelo 
Türkiye koordinatörü sayın Feridun 
Ekmekçi’nin Sürdürülebilir Turizm ve 
Sağlıklı Yaşam Modeli Olarak Kent İçi 
Bisiklet Politikaları konusunda ki sunu-
munu izlendi. 

Didim Ticaret Odası ev sahipliğinde 
her ay yapılan kurumlar arası koor-
dinasyon ve 6. Didim Turizm Yatırım 
Zirvesi Sonuç Raporu Değerlendirme 
Toplantısı şubat oturumu ertelenerek 
9 Mart Pazartesi Saat 10:00’da Didim 
Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonun-
da gerçekleşti.

Didim Kaymakamı İskender 
Yönden’in açtığı toplantının ilk 
gündem maddesinde Didim Ticaret 
Odası’nın Kültür Varlıkları ve Mü-
zeler Genel Müdürlüğüne ilçemizin üç 
önemli değeri; Apollon Tapınağı, Milet 
Ören yeri ve İlyas bey Külliyesi’nin 
UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine 
alınması için yaptığı başvuru yazısı 
ve alınan cevap görüşüldü. Başvuru 
hakkında bilgi veren Didim Ticaret 
Odası Başkanı Şaban Üstündağ, nasıl 
bir sürecin işleyeceğini katılımcılarla 
paylaştı. Milet Müze Müdürü Hasibe 
Akat İslam, eserler hakkında bilg-
iler vererek UNESCO kriterlerinden 
hangilerine uyduğu hakkında fikirlerini 
aktardı.

Gündemin ikinci maddesinde 
15 Nisan 2015 – 22 Nisan 2015 arası 
gerçekleşecek Turizm haftası etkin-
likleri için öneriler dile getirildi. 

Değerlendirme toplantılarının 
mart ayı oturumu 27 Mart Cuma günü 
gerçekleşti. 

Kaymakam İskender Yönden 
toplantıyı gündemin ilk maddesi olan; 
Milet Antik Kenti, Apollon Tapınağı, 

ve İlyas Bey Camii için yapılan 
UNESCO başvurusunda gelinen 
sürecin değerlendirilmesi konusuyla 
açtı. Konu hakkında Ticaret Odası 
Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanı 
ve Meclis Üyesi Ali Hikmet Atilla 
bilgiler paylaştı. Ticaret Odasının 
yürüttüğü hazırlık çalışmalarını 
anlattı. Hazırlıkların tamamlanarak 
başvurunun bakanlığa bizzat elden 
verilmesine karar verildi. 

Gündemin 2. Maddesinde GEKA’nın 
2015 çağrı dönemi için kurumlar, 
hazırlığını yürüttükleri projeler 
hakkında bilgiler paylaştı. Didim Ticar-
et Odası ve DİTAB’ın proje hazırlıkları 
konusunda sunumları izlendi. 

Gündemin 3. Maddesinde Didim Ti-
caret Odası Yönetim Kurulu ve Strateji 
Komisyonu Üyesi Celal Gümüş, kent 
estetiği için çatılar hakkındaki fikirl-
erini paylaştı. Kaymakam İskender 
Yönden bu konunun ayrı bir toplantı 
olarak ve tüm yapı unsurlarını da 
kapsayacak şekilde bir toplantıda ele 
alınmasını önerdi. 

Haziran ayı oturumunda Kaymak-
am İskender Yönden toplantıyı günde-
min ilk maddesi olan 7. Turizm yatırım 
zirvesinin hazırlıkları konusuyla açtı. 
Söz alan Didim Ticaret Odası Meclis 
Üyesi ve Strateji Geliştirme Komisyonu 
Başkanı Hikmet Atilla hazırlıklar 
hakkında bilgiler paylaştı.

Bu yılki zirvenin ekim ayının 
ilk haftasında tek oturumda 
gerçekleşmesine ve panel konusunun 
Dış Politika ve Turizm olmasına karar 
verildi.

İkinci gündem maddesinde de 
DİTAB’ın önerisi ile 2015 - 2016 
yılı fuarları hazırlıkları görüşüldü. 
Geçtiğimiz yıl yapılan fuarların 
değerlendirilmesi yapıldı. Yaz sezonun 
durumu ve beklentiler konuşuldu. 
Hangi fuarlara katılacağı konusunda 
DİTAB’ın hazırlık yapmasına ve 
turizmcilerle birlikte bir toplantı 
gerçekleştirilmesine karar verildi. 

Kaymakamımız Sayın İskender 
Yönden’in himayesi ve kurumların 
özverili çalışmaları ile  kurumlar arası 
değerlendirme toplantılarımız;  Didim 
için en önemli adım olan kurum-
lar arası iletişimi kuvvetlendirmiş, 
toplantılarda konuşulan durum-
lar ve sonuca bağlanan konular 
düşünüldüğünde kısa zamanda 
önemli bir aşama kaydedilmiştir. 
Bizim kanaatimiz odur ki 6. Turizm 
yatırım zirvesinin en önemli so-
nucu bu iletişimin sağlanmasıdır. Bu 
toplantılara ev sahipliği yapmaktan 
onur duyuyoruz. Sağlanan bu birlik-
telik sayesinde birçok problemin 
üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar 
sağladığı katkılar için tüm kurumlara 
teşekkür ederiz.
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Didim’de yaz aylarında yaşanan hanut-
çuluk sorunu, Didim Kaymakamlığının 
öncülüğünde düzenlenen toplantıda 
masaya yatırıldı. 

Toplantıda konuşan Didim Kayma-
kamı İskender Yönden, Hanutçuluk 
yapanlara sadece para cezası vermek-
le yetinmeyeceklerini bundan sonra 
30 günü aşmayacak şekilde geçici 
süreyle faaliyetten men cezasının da 
verileceğini belirtti. Yönden, sorunun 
turizm alanında faaliyet gösteren her-
kesi ilgilendirdiği için geniş katılımlı 
bir toplantıyla gündeme getirmek 
istediklerini kaydetti. 

Kaymakamlık olarak yapacakları 
çalışmaları anlatan Yönden, şunları 
söyledi:

“Hanutçuluk bizim için sıkıntılı bir 
konu. Biz, bu sene belediye ve kayma-
kamlık olarak yapacağımız çalışmada 
illiyet bağını oluşturacağız. Hanut-
çuluk yapanlara sadece 91 lira idari 
para cezası vermekle kalmayacağız. 
Hükümetin yeni güvenlik tasarısı var. 
Bu tasarıda artık makul şüphe, yani 
kat’i delil kavramı var. Bundan böyle 
bizim kamerayla yaptığımız tespitler 
veya mobese ile yapılan tespitler de 
bu konu devreye girecek. Her türlü 
araçlarla günübirlik tur düzenleyen 
veya her türlü mal ve hizmet satanlar-
dan, müşteriye faaliyetlerini duyu-
rurken veya müşteri kabul ederken 
çevreyi veya müşteriyi rahatsız edecek 
yöntemler kullananlar, otuz günü geç-
memek üzere geçici süreyle faaliyet-
ten men edilecek.”

- Sıkı denetim şart
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay 
ise, konunun çok detaylı bir şekilde 
değerlendirilmesi gerektiğine dikkati 
çekerek “Tüm ruhsatların tekrardan 
dosyalardan çıkarılıp, masaya yatı-
rılması gerekiyor. Hangi işyeri hangi 
ruhsatı almış, hangi işletme hangi işi 
yapabilir veya ruhsatı dışında hangi 
işi yapıyor. Bunları tespit edeceğiz. Bu 
durum sadece hanutçuluk konusunu 

değil, aynı zamanda güvenlik konusu-
nu da içeriyor. Yani halkın huzurunu 
bozacak tüm ilişkileri bu çerçeve içe-
risinde değerlendirmemiz gerekiyor” 
diye konuştu.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Nuri Aktakka da, bu sorunun temelin-
de yer alan alışkanlıkların değiştiril-
mesi gerektiğini belirterek “Hep be-
nim olsun anlayışı var. Bu hakkaniyet 
duygumuzu iyileştirmemiz gerekiyor. 
Hanutçulukla mücadele hem eğitim, 
hem de yaptırımla çözülebilir» görüşü-
nü dile getirdi. 

DİDİM’DE HANUTÇULUĞA KARŞI ÖNLEM TOPLANTISI
Didim Ticaret Odası Toplantı salo-

nunda düzenlenen toplantıya, Didim 
Kaymakamı İskender Yönden, Didim 
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Nuri 
Aktakka, Didim Ticaret Odası Başka-
nı Şaban Üstündağ, İlçe Jandarma 
Komutanı Tuncay Akgün, İlçe Emniyet 
Müdür Yardımcısı ÖzgürSelçuk, Didim 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Yaşar Pektaşoğlu, Didim Ziraat Odası 
Başkanı Bahattin Gökdemir Ak Parti  
İlçe Başkanı Cenk Ünlü ve CHP İlçe 
Başkanı Gökmen Karataş, katıldı.  
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Aydın İli Oda Borsaları Güçbirliği Top-
lantısı Didim Ticaret Odası ev sahipli-
ğinde gerçekleşti. 

Toplantıya katılan Oda/Borsa 
Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanları 
sırayla söz alarak çözüm bekleyen 
çeşitli problemleri dile getirdi.  

Aydın’ın turizm, sanayi, tarım, 
enerji, altyapı, ulaşım ve istihdam, 
konularındaki sıkıntılarla beraber, 
odanın işleyişini etkileyen yasa, yö-
netmelik ve mevzuatlara kadar bir çok 
konu gündeme geldi. 

Toplantıda Aydın’a havaalanı ka-
zandırılması için girişimlerde bulunul-
ması, Aydın’ın Jeotermal kaynakların 
tarımsal üretime, ayrıca Didim’e ve 
Kuşadası’na ulaştırılarak turizme 
kazandırılması, mevcut jeotermal 
tesislerin tarım alanlarına verdiği 
zarar, Organize sanayi bölgelerinde 
yatırımcının yer bulmakta zorlanması, 
1/100 binlik planların revize edilerek 
sanayi için yeni alanlar kazandırılması, 
Nitelikli iş gücü sıkıntısı ve istihdam 
garantili kursların uygulamasında 
yaşanan güçlükler, Güneş enerjisi 
kullanımında  sanayi tesisleri ve ticari 
işletmelerde de tarım alanında olduğu 
gibi teşvik uygulanmaması, Didim bö-
lünmüş yolunun inşaatı, Didim’e büyük 
yolcu gemilerinin yanaşabilmesi için 
liman yapılması, yerel ürünlerin tes-
cili ve markalaşması, Kuşadası çevre 
yolunun, işyerlerine ve binalara giriş 
yapılabilmesi amacıyla Büyükşehir 
Belediyesine devir talebi, Didim’e yeni 
bir hastane kazandırılması, Büyükşehir 
yasasından kaynaklanan belediyeler 
arasında koordinasyonun problemleri, 
Gürültü kirliliği kanununun uygula-
masından kaynaklı Turistik tesislerde 
yaşanan sıkıntılar, İşyerleri için lokas-
yon ve sayı sınırlaması uygulanması 
talepleri, ilçelerde hal ve mezbahala-
rın kapanması mevcut durumda Didim 
ve Karacasu gibi ilçelere uzaklığı, Halk 
ekmek ve halk etin esnafa etkileri, 
Organize sanayi bölgelerinde hazır 
beton tesisleri kurulmasına getiri-

len kısıtlamalar, Lisansı  depoculuk 
faaliyetleri, Ulusal şirketlerin yerel 
vergi kaydı olamamasından kaynaklı 
Aydın’ın vergi kaybı, İşletme defteri 
tutan üyelerin kayıtlarından kaynak-
lı sıkıntılar, taktir komisyonlarının 
çalışma sınırları ve şekilleri, MERSİS 
uygulamasının doğurduğu problemler, 
üyelerin Oda ve borsalardan istediği 
finansman destekleri, Bankaların kre-
dilerde yaptığı kesintiler, İş Mahkeme-
lerinin odalardan istediği yazılar, NACE 
faaliyet kodu belirlenirken uygulama 
hataları, Esnaflara yüklenen yasal 
yükümlülüklerin ağırlığı gibi çok geniş 
başlıklarda fikir alışverişinde bulundu. 

Dile getirilen konularda ev sahibi 
odanın akademik danışman Neval 
Genç’le beraber rapor hazırlanmasına, 
yaklaşan genel seçimler öncesinde 
milletvekili adaylarına raporun takdim 
edilmesine karar verildi.  

Toplantıya ev sahibi Didim Ticaret 
Odasından Yönetim Kurulu Başkanı 
Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi 
Yıldırım, Aydın Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın 
Ticaret Odası Meclis Başkanı A. Sefa 
Yüksel, Aydın Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, 
Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Küçük, Aydın Ticaret 
Odası Meclis Üyesi Ahmet Şenel, Söke 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Reşat Anya, Söke Ticaret Odası Başkan 
Yardımcıları Ali Acar ve Murat Asrav, 
Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Baş, Nazilli Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, 
Nazilli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı 
Recep An, Nazilli Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Üyesi Nuri Elmalı, Kuşadası 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Serdar Akdoğan, Kuşadası Ticaret 
Odası Meclis Başkanı Mahmut Öztaş, 
Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Nejat Sağel, Söke Ticaret 
Borsası Meclis Üyesi Mustafa Toyran, 
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Gürol Çelik, Meclis 
Başkan Yardımcısı Barış Dündar, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri; Mehmet Urgancı, 
Lütfü Karaaslan, Meclis Üyeleri; Veysel 
Ece, Ömer Vela,, Engin Karakuş, Deniz 
Demir, Nihat Sandıkçı, Ümit Muslu, Ce-
lal Gümüş, Mustafa Cem Tuntaş, Aydın 
Çağlayan Aydın Oda Borsaları Akade-
mik Danışmanı Neval Genç katıldı.

AYDIN İLİ ODA BORSALARI DİDİM’DE BULUŞTU
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Didim Ticaret Odası ve Meslek Eğitim Merkezi işbirliği ile 2 
yıldan bu tarafa yapılan Bilgisayarlı Muhasebe Eğitimleri 
2015 yılında da devam etti.

Bu yıl iki ayrı kademede gerçekleşecek kurslarda bir 
sınıfta temel muhasebe eğitimi, bir sınıfta da temel mu-
hasebe eğitimi almış kişiler için İkinci Kademe muhasebe 
eğitimi verildi.

Muhasebe eğitimleri konusunda konuşan Didim Ti-
caret Odası Başkanı Şaban Üstündağ ‘’Milli Eğitime bağlı 
kurumların tecrübesinden faydalanıyor ve Ticaret Odası 
olarak üyelerimize ve yanında çalışanlara eğitim imkânları 
sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız muhasebe 
eğitimlerine ciddi bir talep olunca bu yıl da yeniden 
eğitimlere başlayacağız, eğitime katılmak isteyenleri Didim 
Ticaret Odası’na başvuru yapmaya bekliyoruz’’ dedi.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE EĞİTİMLERİMİZ SÜRÜYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Sistemi 
Ege Bölgesi Ortak Akıl Toplantısı Uşak Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

UTSO toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Ege 
Bölgesi il ve ilçe oda borsa genel sekreterleri ve akredi-
tasyon temsilcileri katıldı. Toplantıya Odamız adına Genel 
Sekreter Mustafa Erğan, Akreditasyon Sorumlusu Tansu 
Okurer ve Basın Halkla İlişkiler Memuru Ali Kayabaşı katıldı. 
Yapılan toplantıda akreditasyon sistemi, oda ve borsaların 
iyi uygulamaları tartışıldı. Odamızda iyi uygulama örneği 
olarak Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi projesini anlatma 
imkânı buldu.

BÖLGELER ARASI İŞBİRLİĞİ OLDU
Yapılan eğitim programı ve toplantıların bölgesel bazda 
işbirliğini arttıracağını vurgulayan UTSO Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Kuvvet, “Akreditasyon süreci devam 
etmekte olan Oda/Borsa Genel Sekreter ve Akreditasyon 
Sorumluları İçin Bilgilendirme Eğitimi ve TOBB Akreditas-
yon Sistemi Ege Bölgesi Ortak Akıl Toplantısına ev sahipliği 
yaptık. Bu gibi toplantıların akreditasyona daha fazla katkı 
sağlayacağına inanıyorum. Ortak akıl toplantısı ile odaları-
mız deneyimlerini ve iyi uygulamalarını aktararak, sürekli 
iyileşen akreditasyon sisteminin amaçlarından biri olan 
paylaşımı gerçekleştireceklerdir.” dedi.

EGE BÖLGESİ ODA VE BORSALAR UŞAK’TA TOPLANDI
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Didim Ticaret Odası, Didim Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası, Milli Eğitim 
Bakanlığı Hayat Boyu Öğretim Genel 
Müdürlüğü’ne bağlı Didim Mesleki 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Didim 
Toplum Sağlığı Merkezi, ile  Ortak 
Sağlık ve Güvenlik Birimi arasında;  
Odalara bağlı işletmelerin İş güvenliği 
alanında eğitimleri hususunda işbirliği 
protokolü imzalandı. 

Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ, Didim Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar 
Pektaşoğlu, Didim Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdür V. Hüseyin Erel, Didim 
Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. M. 
Veysel Kılıç, Makine Mühendisi A Sınıfı 
İş Güvenliği Uzmanı Kubilay Avlayıcı 
Ticaret Odasında bir araya gelerek 
Protokolü imzaladılar. 

 Bu işbirliği protokolüyle işveren 

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

AKREDİTASYON ÇALIŞMALARIMIZ PERSONEL EĞİTİMLERİYLE DEVAM EDİYOR

ve çalışanların İş güvenliği, Yangın 
eğitimi, İlk Yardım vb. eğitimlerle iş 
hayatındaki risklere karşı önceden 
tedbir almaları ve riskleri en aza 
indirebilmeleri için eğitilmesi 
hedeflenmektedir. çalışanların hijyen 
konusundaki sorumluluklarına, iş 
yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı 
hastalıkların ve cilt hastalıklarının 
belirlenmesine ve bu hastalıkların 

iyileşme hâlinin tespitine yöne-
lik iş ve işlemleri yürütebilmeleri 
amacıyla yeterli bilincin oluşturulması 
amaçlanmaktadır.

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ; yapılan protokolle sağlanan 
iş birliği ile esnafa birçok konuda 
bilinçlendirme çalışması yapılacağını, 
eğitimlerin tek elden yürütülerek hızlı 
sonuç alınacağını belirtti.

Didim Ticaret Odasının akredite oda 
olarak üyelerine daha etkin hizmet 
vermesi için yapılan çalışmalar devam 
ediyor. Bu kapsamda oda personel-
lerine Stratejik plan ve ISO Kalite 
Yönetim Sistemi eğitimi verildi. 12. 
Akreditasyon dönemine kabul edilen 
Odamız 2016 yılı içerisinde süreci 
tamamlayarak üyelerine beş yıldızlı 
hizmet sunacak.
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Bir süre önce proje ortağı olduğumuz 
DİTAB tarafından hazırlanan ve Güney 
Ege Kalkınma Ajansı tarafından 
desteklenen “Didim Proje Yazmayı 
Öğreniyor” isimli Proje Yönetimi 
Eğitimi kapsamında Yönetim Kurulu 
Üyemiz Mekin Subaşı, Meclis Üyemiz 
Hikmet Atilla ve Personellerimiz Ali 
Kayabaşı ile Tansu Okurer eğitim aldı.

Odamızla birlikte eğitimlere 
DİTAB, Didim Belediyesi, Didim 
Kaymakamlığı, İnşaat Mühendisleri 
Odası ve Mimarlar Odasından toplam 
20 temsilci katıldı. Didim’de proje 
yazma kültürünün geliştirilmesi ve 
fonlardan faydalanmak üzere 
alınan eğitimlerde katılımcılar grup 
çalışmaları ve birebir eğitimlerle 
desteklendi. 

Kursiyerler 5 Şubat 2015 

Perşembe günü Didim Ti-
caret Odasında yapılan törenle 
sertifikalarını aldı. Törene Didim 
Kaymakamı İskender Yönden, Didim 
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 
Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ, Didim Turizm Altyapı 
Hizmet Birliği Başkanı Sevinç Karataş, 
CHP Didim İlçe Başkanı Gökmen 
Karataş ile kursiyerler katıldı. 

Didim Kaymakamı İskender 
Yönden proje yazmanın kolay bir 
çalışma olmadığını belirterek “Bu tür 
proje çalışmalarında büyük destekler 
veriliyor. Havada dolaşan 5-10 milyar 
Euro’luk bir kaynaklar var.  Bunları 
değerlendirmek lazım. Beraber bu 
işlere el atılmalı. Proje ekibinden bir 
komisyon oluşturulmalı. Proje yazan 
arkadaşlar proje konusunda normal 

PROJE YAZMA EĞİTİMLERİ TİCARET ODASINA YARADI, ODAMIZ İKİ 
AYRI PROJE İÇİN MALİ DESTEK SAĞLADI

insanların baktığı pencereden değil 
farklı açıdan bunlara bakmalı.” dedi.

Konuşmaların ardından “Didim 
Proje Yazmayı Öğreniyor” adlı eğitim 
projesinde eğitim gören 25 kursi-
yere belgeleri verildi, ardından toplu 
fotoğraf çektirildi.

Odamız ve Halk 
Eğitim Merkezi 
işbirliği ile yağlıboya 
resim ve hijyen 
eğitimleri  iki yıldan 
bu tarafa devam 
etmektedir.  

      Yeni ortak eğitimlerin yapılması ve 
bu eğitimlerin devam etmesi için süre-
si dolan protokolümüz yenilenmiş ve 
karşılıklı olarak imza altına alınmıştır. 
Aynı eğitim başlıklarında Halk Eğitim 
Merkezi ile işbirliğimiz devam edecek-
tir.

HALK EĞİTİMLE EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜMÜZ YENİLEDİK

Bu eğitimlerle Odamız Proje ekibinin hazırladığı iki 
ayrı proje Güney Ege Kalkınma Ajansından destek 

aldı. 
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Didim Ticaret Odası KOSGEB ve İŞKUR 
işbirliği ile gerçekleştirilen yeni iş 
kuracaklara KOSGEB desteklerinden 
faydalanma şansı veren Girişimcilik 
eğitimlerimiz bu yıl da devam etti.

Girişimcilik kültürünü 
yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş 
planı kavramı ile tanıştırarak başarılı 
işletmelerin kurulmasını sağlamak 
amacıyla Didim Ticaret Odası’nın 3 
yıldan bu tarafa verdiği eğitimlerden 
100’ü bu yıl olmak üzere 283 kişi 
faydalandı. Eğitimde kursiyerler kendi 
iş fikirlerine yönelik iş planlarını 
hazırlayabilecek beceriler öğrendiler, 
işyerini açmadan bilgi ve deneyim 
kazandılar. 

Bu yıl eğitime katılanlar için Kültür 
Merkemizde yapılan iki ayrı serti-
fika töreniyle girişimci adaylarımız 
sertifikalarını aldı. Didim Kaymakamı 
İskender Yönden, Didim Ticaret Odası 
Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis 
Başkanı Hilmi Yıldırım, Esnaf Odası 
Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, o dönemki 
KOSGEB Aydın Merkez Müdürü Turgut 
Gözen, İş-Kur Söke Hizmet Merkezi 
Müdürü Cemil Altun, Didim EKKK. 

Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mekin 
Subaşı, Meclis Üyeleri; Ömer Vela, 
Ali Hikmet Atilla, Engin Ali Karakuş, 
Belediye Meclis Üyeleri Maşallah 
Subaşı ve Aydan Aşık Turgut, Emniyet 
Müdürü Özgür Selçuk, Didim Mesleki 
Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Erel, 
ve kursiyerler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan 
Didim Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şaban Üstündağ; Didim 
Ticaret Odası olarak Girişimcilik 
eğitimlerine çok büyük önem ver-
diklerini. İnsanların doğru alanda 
bilinçli yatırım yapmaları için bu 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİMİZ KÜÇÜK 
YATIRIMCIYA YOL GÖSTERİYOR

eğitimler çok önemli olduğunu 
vurguladı. Girişimci adaylarına sesle-
nen Şaban Üstündağ; “Her aldığınız 
eğitim birikiminizi arttırmaktadır. 
Bugün dünden daha eğitimlisiniz. 
Buna katkı sağlayan KOSGEB, ve 
İŞKUR Müdürlerimize, eğitimcilerimize 
ve gayretleriniz dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum Başarılarınızdan 
dolayı kutluyorum” dedi. 

KOSGEB Aydın Hizmet Merkezi 
Müdürü Turgut Gözen ise Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimlerinde iş ku-
rulurken nelere dikkat edilmesi 
gerektiğinin öğretildiğini belirterek 
“Bakanlığımız bu noktada bu görevi 
bize verdi.70 saatlik eğitimle işveren 
olunmaz. Biz size zarar etmeden 
nelere dikkat edeceğinizi anlatıyoruz 
yardımcı oluyoruz. Asıl olan sizsiniz. 
Asla patron olmayın, işinizi erken 
vakitte açıp iş yapabiliyorsanız ne 
mutlu size…” dedi ve emeği geçen-
lere teşekkür etti. Dört ayrı sınıfta 
9 günlük eğitimi tamamlayan kur-
siyerlerden başarılı iş projeleri 
hazırlayanlar 30 bin lira hibe 70 bin 
lira da kredi desteği alabilecek.

Didim Ticaret Odası’nın 3 yıldan bu tarafa 
verdiği eğitimlerden 100’ü bu yıl olmak üzere 

283 kişi faydalandı
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Ticaret İl Müdürlükleri, ‘Tüketici Hakem Heyetleri Bilgi-
lendirme Toplantısı’ ile tüketicilerin haklarının korunması 
yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Muğla Ticaret İl Müdürlüğü bir organi-
zasyon gerçekleştirerek Tüketici Hakem Heyetleri Eğitim 
Toplantısı düzenledi. 2 Haziran Salı günü Muğla Ticaret ve 
Sanayi Odası (MUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen top-
lantının konusu ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkın-
da Kanun ve İkincil Mevzuat’ olarak belirlendi.

Didim Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Cenap Kardoğan, 
Hakem Heyeti Üyesi ve Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Mekin Subaşı, Baro Temsilcisi Şükrü Ulusoy, Rapor-
törler Gökhan Hamarat, Alparslan Altınbaş, Hatice Zeybek, 
Hatice Aydın ve Gülşen Taşyumru da toplantıya katıldılar. 
Eğitim toplantısının açılış konuşmalarında Yeni nesil hızlı 
tüketim çağına uygun olarak yenilenen Tüketici Kanunu 
hakkında bilgiler verildi. Tüketiciler haklarının farkında 
olmaları ve Hakem Heyetlerinin Tüketicilerin şikâyetle-
ri konusunda aktif olmaları için öneriler paylaşıldı. Bu 
durumun şikâyetlerin dikkatlice incelenerek adil bir sonuca 

ulaştırmak son derece önemli olduğu vurgulandı. Hakem 
Heyetlerinin alt yapı ve donanım ihtiyaçlarının giderilmesi 
gerektiği belirtildi. 

Açılış konuşmalarının ardından Genel Müdür Yardımcısı 
Mikayil Kılıç, Gümrük Ticaret Uzmanları Ekrem Demir ve 
Fatih Çelenk toplantıyı başlattılar. Katılımcıların yoğun ilgi 
gösterdiği toplantı yeni tüketici haklarına yönelik verilen 
bilgiler ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

DİDİM TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDAYDI

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ ve İzmir 
Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem 
Demirtaş, Didimli gençlerin aydınlık geleceği için protokol 
imzaladı. Protokol kapsamında Didim Ticaret Odası üye-
lerinin birinci derece yakınları, İzmir Ekonomi Üniversite-
si’ndeki eğitim ücretlerinde yıllık yüzde 15 indirim hakkı 
kazandı. Törene, Başkan Demirtaş ve Üstündağ’ın yanı sıra 
İEÜ Rektörü Prof. Dr. Oğuz Esen ve Didim Ticaret Odası 
Genel Sekreteri Mustafa Erğan katıldı. 

Törende konuşan İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem 
Demirtaş, “İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı 
olarak üniversite kurmaya karar verdiğimizde amacımız, 
iş âleminin ihtiyacı olan hazır eleman yetiştirmekti. Bunda 
da bugüne kadar başarılı olduk. Gençlerimizin geleceği-
ni oluşturmak için Didim’den öğrenci bekliyoruz. Sağlık 
turizmi çok önemli hale geldi. Sağlık Bilimleri, Sağlık 
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Tıp Fakültesini kurduk. 
Tıp Fakültesine seneye öğrenci alacağız” dedi. 

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban 
Üstündağ “Odamıza kayıtlı 2800  üyemizin  çocuklarına 
yönelik olarak bölgemizin ve ülkemizin güzide üniversitesi  
ile protokol imzaladık. öğrencilerin geleceklerini en iyi 
eğitimle şekillendirmeleri için bir fırsat oluşturmak iste-
dik. Sınav sonuçlarının da Tüm Didimli gençlerimize hayırlı 
olmasını, en iyi eğitimleri alarak ilçemize değer katmaları-

nı istiyoruz dedi.
‘Yeni Kuşaklar İçin; Akıllı Kampüs’

Başkan Demirtaş, 3 milyon dolarlık yatırımla yeni 
akademik yıl için Akıllı Kampüs projesini geliştirdiklerini 
kaydetti. Demirtaş, “Tamamen yeni kuşakların öğrenme 
biçimlerine uygun bir yapı oluşturduk. Kurduğumuz sistem 
bu kapsam ve içerikte Türkiye’de hiçbir üniversitede yok. 
Yatırımı yaparken farklı eğitim teknolojilerini birleştirerek, 
öğrencilerin tek noktadan bilgiye ulaşmalarını sağladık. 
Öğrencilerimizin gelecekleri girişimci ve yenilikçi bir şekilde 
biçimlendirmesi için üniversitemize bekliyoruz” diye konuş-
tu.
Koşullar Nelerdir?

-İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin “Ücretli(Genel)” konten-
janlarından kabul edilen ve

Didim Ticaret Odası’na üye gerçek kişilerin 1. derece kan 
hısımları ile

-Tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi 
olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan 
kişilerin 1. derece kan hısımları olan öğrencilere verilir.

Bu öğrencilerin yıllık öğretim ücretlerinde yüzde 15 
indirim yapılır.

Bu  indirim hakkından, ilgili Ticaret Odası üyesi gerçek 
veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere  yararlanabilir.

Bu indirim öğrencilerin öğrenimine devam ettiği normal 

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANAN DİDİMLİ GENÇLERE ODAMIZDAN ARMAĞAN 
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öğrenim süresi için geçerli olup yaz 
okulları ve yurt ücretleri ile uzayan 
öğrenim dönemlerini kapsamaz.

Bu indirimden yararlanmak iste-
yenlerin aşağıda belirtilen belgeleri 
Üniversiteye ibraz etmeleri gereklidir;

-Gerçek kişi olanların İlgili Ticaret 
Sicil Müdürlüğünden oda kayıt belgesi.

-Tüzel kişi olanların Ticaret Sicil 
Müdürlüğünden “Son 1 yıldan bu yana 
ortak olduklarını gösteren belge” ile 
tüzel kişiliği “temsil ve ilzama yetkili 
olduklarını belirten belge.

-İndirim hakkından yararlanacak 
öğrenci ve ebeveynlerinin nüfus foto-
kopileri.

**İndirimlerden yararlanmak iste-
yen öğrencilerin, kesin kayıt sırasında 
veya en geç Ekim ayı sonuna kadar il-
gili belgelerini Mali İşler Müdürlüğü’ne 
vermeleri gereklidir.

Didim Ticaret Odası, Didim İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, Didim Halk Eğitim 
Merkezi ve Didim Mesleki Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 
açılan Bilgisayarlı Muhasebe, Temel 
İngilizce ve Yağlı boya resim kursuna 
katılan toplam 66 kursiyere düzenle-
nen törenle belgeleri verildi.

Didim Ticaret Odası toplantı 
salonunda yapılan tören öncesinde 
Kaymakam İskender Yönden, yağlı 
boya resim kursuna katılan kursiyer-
lerin yaptıkları eserleri gezerek bilgi 
aldı. Ardından törene geçildi. Törene 

Didim Kaymakamı İskender Yönden, 
Didim Belediye Başkanı A. Deniz 
Atabay, Didim İlçe Emniyet Müdürü 
Özgür Selçuk, Didim İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Emrah Turgut, Didim Esnaf 
ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar 
Pektaşoğlu, Didim Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Mekin Subaşı, 
Didim Esnaf Kefalet Kooperatifi 
Başkanı Ali İhsan Kubaliç, kurum 
müdürleri ile kursiyerler katıldı.

Törende konuşan Didim Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mekin 
Subaşı kurumlar arasında yapılan 

TİCARET ODASINDA DÜZENLENEN KURSLARA KATILANLAR BELGELERİNİ ALDI
işbirliği kapsamında 3 kursun 
açıldığını ve toplam 66 kursiyerin 
kurslara katıldığını belirterek bu 
tür kursların düzenli olarak devam 
edeceğini söyledi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz 
Atabay da ilçede halkın bu tür kurs-
lara katılmasının önemine değinerek 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 
Bilgisayarlı Muhasebe, Temel 
İngilizce ve Yağlı boya resim kursuna 
katılan toplam 66 kursiyere belgeleri 
verildi

Protokol kapsamında Didim Ticaret Odası üyelerinin birinci derece 
yakınları, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki eğitim ücretlerinde yıllık 

yüzde 15 indirim hakkı kazandı
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Güney Ege Kalkınma Ajansından 
Alternatif Turizm, Yenilenebilir Enerji, 
Üretim ve Ticaret Altyapısının Gelişti-
rilmesi başlıklarındaki 2015 Yılı Proje 
Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantıla-
rının Didim ayağını Odamızda yaptı. 

26 Şubat Perşembe saat 10:30’da 
Didim Ticaret Odası Toplantı salonun-
da düzenlenen 2015 Yılı Proje Teklif 
Çağrısı bilgilendirme toplantısına 
Didim Kaymakamı İskender Yönden, 
Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ, Didim Ziraat Odası Başkanı 
Bahattin Gökdemir, DİTAB Başkanı 
Sevinç Karataş, Esnaf Odası Başkan 
Yardımcısı Metin Destici, Ticaret Odası 
Meclis Üyeleri Ali Hikmet Atilla ve 

Aydın Çağlayan, kamu kurumların 
temsilcileri, Oda ve Meslek örgüt-
lerinin temsilcileri ile işadamları ve 
esnaflar katıldı.

Toplantıda konuşan Didim Kayma-
kamı İskender Yönden GEKA destekle-
melerinin önemli olduğunu belirterek 
“Didim’den GEKA’ya çok sayıda proje 
gitmesi noktasında elimizden ne geli-
yorsa yapacağız.” dedi.

GEKA Aydın Yatırım Destek Ofis Ko-
ordinatörü Armağan Aydın ile Denizli 
Planlama Birimi Uzmanı Dilek Keleş 
tarafından 25 Milyon TL’lik Güney 
Ege Kalkınma Ajansından Alternatif 
Turizm, Yenilenebilir Enerji, Üretim ve 
Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi yatı-
rımları hakkında detaylı bilgiler verip, 
soruları yanıtladı. 

GEKA’NIN DESTEK TANITIM TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi projemiz bugüne 
kadar Didim’den destek almaya hak kazanan ilk 
Mali Destek Programı projesi oldu. 

Başvuru süresi 8 Mayıs 2015 tari-
hinde sona eren 2015 Yılı Mali Destek 
Programı Teklif Çağrısına Odamız 
Turizm ve Enerji başlıklarında iki ayrı 
proje sundu. 

Yine GEKA tarafından destek gören 
İnteraktif Tanıtım Sitemizin yapımını 
içeren projemiz bu kapsamda geniş-
ledi. Tanıtım sitemizde ilçemizdeki 
5000 işletmenin coğrafi koordinatları 
ve detaylı bilgileri ile yer verilmesini 
öngören ve GEKA’ya sunulan projemiz 
başarılı bulunan projeler arasında yer 
aldı. 

Yenilenebilir Enerji projemizde ba-
şarılı bulunmuş fakat puanlamalarda 
yedek sıralarda yer almıştır. 
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Didim Ticaret Odası ilk hizmet aracını 
satın aldı. Yönetim Kurulunun talebi 
üzerine Meclisin Görüşü Alınarak alınan 
araç; ilçe içinde resmi işlerde, ilçe 

ve il dışında gerçekleşen toplantı ve 
etkinliklerde, 8 kişiye kadar katılımın 
düşük olduğu fuar organizasyonlarında 
hizmet aracı olarak kullanılacaktır.  

Didim Ticaret Odasında Bu güne ka-
dar ihtiyaç olduğu durumlarda Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyeleri ile Personelin 
araçları kullanılıyordu.  

ODAMIZA HİZMET ARACI ALINDI

Didim Ticaret Odası’nın bundan 6 yıl 
önce gündem oluşturarak kamuoyu-
nun dikkatlerini çektiği Turizm Yolu 
yatırımı gerçekleşiyor. 

7 Haziran Seçimleri öncesi Aydın’a 
gelen AK Parti Genel Başkanı ve Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu’nun müjdele-
diği Didim’i Akbük, Kazıklı üzerinden 
Bodrum Havaalanına bağlanacak 34 
kilometrelik turizm yolunun yatırım 
programına alındığı müjdesi Didim’de 
memnuniyetle karşılandı.

Didim Ticaret Odasının ve AK Parti 
Didim İlçe Teşkilatının uzun zamandır 
üzerinde çalıştığı Didim’den Bodrum 
Havalimanına uzanan 34 kilometrelik 
yol, hükümetin yatırım programına 
alındı. 2009 yılında Odamız tarafından 
hazırlanan Didim-Kazıklı-Havaalanı Yo-
lunun Turizm Yolu İlan Edilmesinin İlçe 
Turizmi ve Türk Ekonomisine Katkıları, 
raporunda şöyle denilmişti:

“İlçemize en yakın havaalanı olan 

DİDİM’İN “TURİZM YOLU” YATIRIM PROGRAMINA ALINDI
Bodrum-Milas Havaalanı’na mevcut 
güzergahla ulaşmak için 90 kilomet-
relik yol ve yaklaşık bir saati aşkın bir 
zamana ihtiyaç vardır. Bu durumda 
yıllardır var olan fakat köy yolu statü-
sünde ve vasfında olduğu için kulla-
nımı ekonomik olmayan Didim-Kazık-
lı-Havaalanı yolunun Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nca bir an önce “Turizm 
Yolu” kapsamına alınıp kullanıma açıl-
ması, mesafeyi takriben 40 kilometre 
kısaltacak ve havaalanına varış süresi 
30 dakika seviyesine çekilecektir. 
Güzergahta yapılacak iyileştirmeyle 
hem zaman tasarrufu, hem de ekono-
mik tasarruf sağlanacaktır. Didim’de 
bulunan mevcut turistik yatırımlarla 
birlikte Türkiye’nin en büyük marina-
sının ve 3 bin hektarlık turizm yatırım 
alanlarının cazibe merkezi olabilmesi 
için bu yolun bir an önce yatırım planı-
na alınması gerekmektedir.”

TİCARET ODASI SONUÇTAN MEMNUN
2009 yılında Didim-Kazıklı-Havaalanı 
yolunun turizm yolu ilan edilmesi için 
çalışmalar yapan ve o günden bu-
güne çalışmalarını sürdüren Odamız 
projenin yatırım programına alınma-
sını memnuniyetle karşıladı. Yönetim 
Kurulu Başkanımız Şaban Üstündağ, 
turizm yolunun Didim için çok önemli 
bir proje olduğunu belirterek, şöyle 
konuştu:

Turizm yolu düşüncesiyle yola 
çıkan odamız, çeşitli girişimlerde 
bulunarak yıllardır eksikliği hissedilen 
bir konuyu sahiplenerek çalışmalara 
başladı ve o dönemki girişimlerle şu 
an yapımı devam eden Didim Bölün-
müş Yolunun yatırımı gerçekleşti. O 
dönemki esas talebimiz olan Turizm 
Yolu yatırımının da gerçekleşece-
ği müjdesini aldık. Geçmiş yıllarda 
Bakanlarımız ve Bakanlık yetkilileriyle 
görüşen Odamız, sözü edilen yolun tu-
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rizm yolu ilan edilmesinin çok önemli 
olduğu konusunda fikir birliği oluştur-
muştur. Yıllardır üzerinde çalışılan ve 
son dönem Ak Parti İlçe Teşkilatının 
da takipçisi olduğu Didim’in turizmine 
ciddi anlamda katkı sağlayacak olan 
yolun yatırım programına alınma-
sı, bizler için mutluluk vericidir. Bu 
vesileyle Bize bu müjdeyi veren 
başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğ-
lu’na, Bu konuyu gündeme taşıyan ve 
tartışılmasına vesile olarak bugün bu 
işin gerçekleşmesinde pay sahibi olan 
Yönetim Kurulu Eski Başkanımız Sayın 
Ufuk Döver başta olmak üzere Geçmiş 
Dönem ve Bu dönem görev yapan 
Ticaret Odası Yönetim Kurulları ve 
Meclis Üyelerine, çalışmaların yürütül-
düğü 2009 yılından bu tarafa yanımız-
da olan ve Didim’in bir ‘Turizm Kenti’ 
olma çabasına gönülden destek veren, 

geçtiğimiz dönem görev başında olan 
ve bu dönem görev yapan Kültür ve 
Turizm Bakanlarımıza, Valilerimize 
Milletvekillerimize, Karayolları Bölge 
Müdürlerimize, Kaymakamlarımıza, 
bu işin gerçekleşmesi için emek veren 

tüm kademelerdeki çalışanlara, Son 
dönemde bu işin takipçisi olan Aydın 
Milletvekili adaylarımıza, İl Başkanı 
Ömer Özmen’e ve Ak Parti İlçe Başkanı 
Cenk Ünlü’ye,  canı gönülden teşekkür 
ediyoruz. 

50  DİDİM TİCARET ODASI  



ZİYARETLER

ODA VE BORSALAR TOBB’DA BULUŞTU TİCARET ODASI BAŞKANI ŞABAN 
ÜSTÜNDAĞ CUMHURBAŞKANIYLA İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, 81 il, 160 ilçeden gelen 365 Oda 
ve Borsa Başkanı ile birlikte istişare 
toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda 
Oda ve Borsa başkanlarının görüşleri 
alındı, birçok konuda bilgilendirmeler 
yapıldı. 

İstişare toplantısı sonrasında 
Oda ve Borsa Başkanları; görüşülen 
konuları paylaşmak ve hayırlı olsun 
dileklerini iletmek üzere Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’a ziyarette 
bulundu. 

Hisarcıklıoğlu başkanlığında ger-
çekleşen ziyarette ilçemizi temsilen 
Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ ve Aydın’daki diğer odaları 
temsilen Aydın Ticaret Odası Başkanı 
Hakan Ülken, Nazilli Ticaret Odası Baş-
kanı Nuri Arslan, Aydın Ticaret Borsası 
Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın Sanayi 
Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, 
Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar 
Akdoğan, Söke Ticaret Odası Başkanı 
Reşat Anya, Söke Ticaret Borsası Baş-
kanı Salih Deniz Günal yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 
gerçekleştirilen toplantıda yaptığı 
konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
TOBB’a, 81 ilimiz, 160 ilçemizdeki oda 
ve borsa başkanlarına Türkiye’nin 
büyümesine, kalkınmasına, refahın ve 
demokrasinin standartlarının artması-
na verdikleri katkıdan dolayı teşekkür 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 mil-
yona yakın insanımızı istihdam eden, 
toplam ihracatın yüzde 95’ini gerçek-
leştiren TOBB’un 1,5 milyon üyesine de 
şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan “Mevcut teşkilatlanma yapısını 
farklı bir Türkiye için yeterli bulma-
dığımızdan dolayı yeni teşkilatlanma 
yapısıyla birlikte çok daha farklı bir 
adım atalım istiyoruz. Ekonomiyi ya-
kından takip edecek, ekonominin tüm 
taraflarıyla istişarelerimizi eskisi gibi 

sürdürecek, dertlerinizi, şikâyetlerini-
zi, öneri ve tavsiyelerinizi yine dinle-
yecek, bunları istişare edecek, bunlara 
birlikte çözüm üreteceğiz” dedi.

Başbakanlık yaptığı 12 yıllık sürede 
TOBB ile son derece uyumlu, istişareye 
dayalı, koordineli bir işbirliği gerçek-
leştirdiğini anlatan Erdoğan, atılacak 
her adımda TOBB üyelerinin görüşle-

rini, tavsiyelerini dinlediğini söyledi. 
Erdoğan, “Allah’a hamdolsun bu uyum, 
dayanışma Türkiye ekonomisinin 12 
yıllık süreçte büyük bir sıçrama yap-
masına, özgüven kazanmasına, şaha 
kalkmasına zemin hazırladı. Özel sek-
tör ile kamunun uyumunun Türkiye’de 
neleri başarabileceği, Türkiye’yi hangi 
seviyelere ulaştıracağı bu 12 yıllık 
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süreçte çok net görüldü. İnşallah bu 
birliktelik, bu dayanışma, aramızdaki 
bu uyum ve koordinasyon, özellikle de 
aramızdaki istişare kültürü Cumhur-
başkanlığımız süresince de aynen 
devam edecek” dedi. 

Hisarcıklıoğlu basın mensuplarına 
ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada 
“Hayırlı olsun ziyaretiyle beraber, 
Sayın Cumhurbaşkanımızla ekono-
mik meseleler hakkında istişarelerde 
bulunduk. Görüşlerimizi aktarabilme 
fırsatını bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın yaklaşımından ev sahipliğinden 
dolayı kendisine teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir de 
sürprizleri daha olduğunu kaydeden 
Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak her yıl 
muhakkak bir kültür eserini ülkemize 
kazandırmaya çalışıyoruz. Bu kap-
samda Dede Korkut Hikayeleri’nin 
aslı Vatikan Kütüphaneleri’nde. Bu 
iki eserin, iki hikâyenin tıpkıbasımını 
gerçekleştirerek, günümüz Türkçesine 
sadeleştirerek Sayın Cumhurbaşka-
nımıza ilk basımını sunma fırsatımız 
oldu” ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu ekonomik konularla 
ilgili olarak, “Bir konu, ticaret odala-
rımızın özellikle önümüzdeki dönem 
hükümetimizin açıkladığı ‘ekonomik 

reform paketine’ sahip çıkılması idi. 
Diğer önemli konu, istihdamın üzerin-
deki maliyet yüklerinin kaldırılması 
noktasındaki taleplerdi. Önümüzdeki 
dönemde muhakkak turizmin itici güç 
olması vardı. Sanayi üretiminin teşvik 
edilmesi gibi daha önce de ifade ettiği-
miz konular dile getirildi” dedi.

TOBB Ticaret Odaları Konsey 
Toplantısı, Cumhurbaşkanını ziyaret-
ten bir gün sonra TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliği 
ve katılımıyla Ankara’da gerçekleş-

tirildi. Hisarcıklıoğlu burada yaptığı 
konuşmada, 2015’teki genel seçimlerin 
ardından 4 yıl boyunca seçim olma-
masının, yapısal reformlar açısından 
büyük fırsat olduğunu söyledi. 

İlçemizi temsilen bulunan Başkan 
Şaban Üstündağ aracılığıyla ilçemizi 
ilgilendiren birçok konu konsey top-
lantısında dile getirildi. Yakın zamanda 
dile getirilen konular hakkında çalış-
malar yapılacak ve gerekli makamlarla 
paylaşılacaktır.
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Didim Belediye Başkanı A. Deniz Ata-
bay 8 Ekimde Didim Ticaret Odası’nı 
ziyaret ederek yönetim kurulu ile 
gündemi değerlendirdi.

Belediye Başkanı Atabay; Didim Ti-
caret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, 
Başkan Yardımcıları Gürol Çelik ve 

Mehmet Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Mehmet Urgancı, Lütfü Karaaslan, Me-
kin Subaşı ve Celal Gümüş Meclis Üyesi 
Hikmet Atilla tarafından misafir edildi.

Didim Ticaret Odası’nda bir araya 
gelen taraflar 10 Ekimde gerçekleşen 
Turizm Yatırım Zirvesi ve Belediyenin 

2015 yaz sezonu öncesi Altınkum’da 
yapmayı planladığı iyileştirmeler 
öncesi bilgiler paylaşıldı.

Ziyarette Didim’e yakın olan Yunan 
Adaları; Kos ve Leros, Patmos ve 
Samos’a yapılması muhtemel karşılıklı 
seferler konuşuldu.

Havaalanında Didim’e ulaşımda 
yaşanan sıkıntıların dile geldiği 
ziyarette bu alanda kurumların 
yapılabilecekleri hakkında fikir 
alışverişinde bulunuldu.

 Didim Belediyesi’nin bu kış; Cum-
huriyet Caddesinde Kipa Kavşağına 
kadar yapılacak peyzaj ve bisiklet 
yolu düzenlemeleri, Liman Yol-
unda ve Yeşilkent Yolunda yapılacak 
altyapı ve üstyapı çalışmaları 
hakkında bilgiler paylaşan Başkan 
Atabay, Didim ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu’nun İnşaat sektörünün 
yaşadığı sıkıntıların dile getirilmesi 
üzerine yakın zamanda çalışmalarını 
bitireceklerini ve ondan sonra hem 
müteahhitlerin hem de Didim’in rahat 
edeceğini bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI ATABAY ODAMIZI ZİYARET ETTİ

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 
Aydın ve ilçelerinde bir dizi programa 
katıldı.

Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun katıldığı 
programlara Didim Ticaret Odası’nı 
Temsilen Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gürol Çelik, Meclis Başkanı 
Hilmi Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Lütfü Karaaslan,  Mehmet Urgancı, 
Meclis Üyeleri Veysel Ece, Hikmet 
Atilla ve Nihat Sandıkçı katıldı.

 Aydın Ticaret Odası’nın 
etkinliğinde konuşan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, internetin eko-
nominin bel kemiği haline geldiğine 
işaret ederek, orta gelir tuzağına karşı 

TOBB BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU 
AYDINDAKİ AÇILIŞ TÖRENLERİNE KATILDI
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DİDİM HALK TİYATROSUNDAN 
TEŞEKKÜR PLAKETİ

ekonomide interneti aktif kullanma 
çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, 
“Artık bürokrasiyle-evrakla-masrafla 
uğraşmadan ofisinizden, şirketinizle 
ilgili işleri halledebileceksiniz. Bu 
özellikle KOBİ’lerin maliyetlerini 
düşürmeleri ve dünyaya açılmaları için 
müthiş bir fırsat” dedi. 

Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi’nde düzenlenen “Aydın 
Ticaret Odası Çağ Atlıyor” (AYTOBİL) 
projesinin lansmanına katılan TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı 

konuşmada Türkiye’de iş ortamının 
internet ile hızlanacağını ifade etti. 
Orta gelir tuzağından kurtulmanın 
yolunu interneti etkili kullanmak 
olarak gösterdi.

Hisarcıklıoğlu, dünyada rekabetin 
artık ülkeler arasında değil şehirler 
bazında gerçekleştiğine işaret etti,  
Aydın’ın ekonomik yarışta müthiş 
bir potansiyeli bulunduğunu anlatan 
Hisarcıklıoğlu, tarım, turizm, sanayi 
ve maden değerlerinin hepsinin 
bulunduğu ikinci bir şehir olmadığını 

vurguladı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
AYSO tarafından yürütülen “UMEM” 
projesi, AYTO’nun hazırladığı “AYTO 
Çağ Atlatıyor-AYTObil” projesinin 
lansmanı, AYTO Atlasjet protokolü 
imza töreni ve TOBB Aydın Oda ve 
Borsaları Aydın Valiliği Meslek Lisesi 
protokolü, ATB Bilim ve Sanat Merkezi 
ve Köşk Gıda Kontrol Laboratuvarı 
açılışı, Otistik Çocuklar Özel Eğitim 
Merkezi protokol törenlerine katıldı.

Didim Halk Tiyatrosu başkanı Emrah 
Çamdereli Yönetim Kurulu Başkanı 
Şaban Üstündağ’ı makamında ziyaret 
etti. 

Emrah Çamdereli; gösterilerini ve 
provalarını Ticaret Odasına ait Aytaç 
Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde 
yaptıklarını söyledi. Ev sahipliğinden 
dolayı Ticaret Odası Yönetimine 
teşekkürlerini ileterek Başkan Şaban 
Üstündağ’a teşekkür plaketi verdi. 

Çalışmalarını ve gösterilerini so-
runsuz yapıyor olmaktan mutluluk 
duyduklarını belirtti.

Başkan Şaban Üstündağ da Emrah 
Çamdereli’ye “bugüne kadar yaptıkla-
rı kültürel etkinlikler adına teşekkür 
ediyorum, Didim Ticaret Odası Kültür 
Merkezinin kapılarının her zaman 
sizlere açıktır, plaket için Yönetimim 
adına sizlere ayrıca teşekkür ediyo-
rum” dedi. 
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AYDIN KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİNİ AĞIRLADIK
Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Geçen Dönem TOBB Aydın 
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı E. 
Denizhan Sandıklılı ile yeni dönem 
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu 
İl İcra Komitesi Başkanı Esen Türker 
Didim Ticaret Odasını ziyaret etti.

Ziyarete Didim Ticaret Odası Yöne-
tim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ 
ile birlikte Kadın Girişimciler Kurulu 
İl İcra Komitesi Üyesi Eda Yücel İlhan, 
kurul üyeleri İlknur İşlek ve Nuray 
Boztürk katıldı.

Aynı Zamanda Aydın Girişimci 
Kadınlar Derneği Başkanı olan Esen 
Türker, dernek olarak bugüne kadar 
yaptıkları çalışmalardan bahsetti. 
Türker 2 yıllık kısa sürede iz bırakacak 
işler yapmayı planladıklarını belirt-
ti. En çok yapmayı istedikleri işin il 
genelindeki kadın girişimciler arasında 
network ağı oluşturarak kadın giri-
şimcilerin iletişimini güçlendirmek 
olduğunu belirtti. 

Kendi işyerinde çalışanların büyük 
bir bölümünün kadınlardan oluştuğu-
nu belirten Türker, Kadın istihdamını 
artırmak için istihdam garantili eğitim-
ler vermek üzere projeler oluşturacak-
larını bunun için Güney Ege kalkınma 
ajansından ve bu alanda çalışmaları 
destekleyen vakıflardan destek alabi-
leceklerini belirtti. 

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ kadınların ticari hayatta 

pozitif ayrımcılığa sahip olduğunu bu 
avantajların değerlendirilmesi gerek-
tiğini söyleyerek ‘’kadınlarımızı ticari 
hayatta daha etkin görmek istiyoruz›› 
dedi. Esen Türker’in ‘’Kadınların ilgi ve 
destek çok bizler bunun farkına varıl-
masını sağlamalıyız’’ demesi üzerine 
Denizhan Sandıklı ev ekonomisi ve en 
değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı 
emanet ettiğimiz kadınlarımız bir çok 
şeyi başaracaktır, onları cesaretlendir-
mek lazım diyerek destek verdi.

Türkiye’de çeşitli bölgelerde 
kadının bulunduğu konum hakkında 

örnekler paylaşan taraflar kadınların 
saygınlığının arttığını belirterek bunun 
istenilen düzeye ulaşması için daha 
çok çalışmak gerektiğini söylediler, 
Toplumu dönüştürecek itici gücün ka-
dınlar olduğunu vurguladılar. Başarılı 
işlere imza atarak bunu arttıracağının 
altını çizdiler. 

Kadın veya erkek olsun herkesin 
donanımı ölçüsünde başarılı olaca-
ğını söyleyen Esen Türker bunun için 
eğitim çalışmalarının önemli olduğunu 
belirterek. Bizim hedefimiz kadınların 
erkeklerle yan yana yürümesidir dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe 
yönetimi Ticaret Odasına ziyarette 
bulundu. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet 
Saatçi, İlçe Başkanı Gökmen Karataş, İl 
başkan yardımcıları Sibel Işık ve Sela-
hattin Çetinkaya, Yönetim Kurulu Üye-
si Okan Kılıç, ile İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri Hüseyin İlhan, Menşure Vardar, 
Filiz Korkmaz ve Fikret Doğan’ın yer 
aldığı ziyarette Ticaret Odasını Başkanı 
Şaban Üstündağ’la birlikte; Yönetim 

Kurulu Üyesi Mekin Subaşı, Meclis 
Üyeleri Aydın Çağlayan ve Deniz Demir 
temsil etti. 

CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi Ziya-
retin amacının tüm meslek örgütleri 
ile görüşerek taleplerini, sorunlarını 
ve çözüm önerilerini tespit etmek, 
odaların tecrübelerinden faydalanmak 
olduğunu söyledi. kendilerine iletilen 
sorun ve taleplerin takipçisi olacak-
larını belirten saatçi, Amaçlarının bu 

veriler ışığında politikalar üretmek 
olduğunu vurguladı. İl Başkanı Hikmet 
Saatçi Meslek Örgütleri ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yap-
mak istediklerini söyleyerek, Sizlerin 
ilettiği raporları genel merkezimize 
ileterek bunların genelde de konuşul-
masını ve çözülmesini sağlayabiliriz, 
dedi.

Ülke Ekonomisinin ciddi sıkıntıları 
olduğunu belirten Hikmet Saatçi enf-

CHP İL VE İLÇE YÖNETİMLERİ İLE FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK
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lasyon verilerinde artış ve kişi başına 
düşen milli gelirde de düşüş olduğu-
nun belirterek, bu verilere bakarak 
ekonominin küçüldüğünü söylemek 
mümkün dedi. Topluma sağlıklı verile-
rin aktarılması için meslek odalarının 
analizleri ve raporları ciddi önem arz 
etmektedir dedi.

Ziyaret adına CHP Heyetine teşek-
kür eden Didim Ticaret Odası Başkanı 
Şaban Üstündağ da, “hem il hem de 
ilçemiz adına tüm siyasi partiler ve 
kurumlarla birlikte hareket etmek 
bizlere çok şey kazandırır. Bunun 
için gayret sarf ediyoruz bir şeyler 
başarmak için bunu yapmamız şart” 
dedi. Bizden istediğiniz taleplerimizin 
ilçemizin sorunlarının yer alacağı ra-
porumuzu da en kısa zamanda sizlere 
ulaştıracağız, dedi.

İlçe Başkanı Gökmen Karataş 30 
mart seçimlerinden bu tarafa kurum-
ların bir araya gelmek ve fikir alışve-
rişinde bulunmak için gayret göster-

diğini, siyasi kimliklerin bir tarafa 
bırakılarak Didimlilik ortak temelinde 
bir araya gelindiğini bunun verimini 
alacaklarını belirtti. 

Didim Ticaret Odası Yönetim 
kurulu Üyesi Mekin Subaşı da bu 
durumun sevindirici olduğunu belir-
terek, Başkan Şaban Üstündağ’ın bu 
konuda çabalarının olduğunu söyledi. 
Bunun neticesi ile güzel çalışmaların 
yapılmakta olduğunu belirtti. Ekono-
mide düzelmenin üretimdeki artışla 
mümkün olacağını belirterek sözlerine 
devam eden Subaşı, bunun için en 
önemli adım yetişmiş ara eleman sı-
kıntısının giderilmesidir dedi. Ara ele-
man sıkıntısının yaşandığı bir ortamda 
Üniversite mezunlarının iş bulmakta 
zorlandığını söyledi. Türk Malına 
oluşan güven ve Üretilen ürünlerimize 
yurtdışından gelen taleplerin fiyatta 
artışa sebep olduğunu belirterek 
bunun önlenmesi için daha çok üretim 
yapmamız gerekiyor dedi. 

Misafirlerine Yerelde karşılaşılan 
sıkıntıları da aktaran Ticaret Odası 
Başkanı Şaban Üstündağ,  Aydın’ın 
Büyükşehir olduktan sonra İlçede bir 
çok konuda bir tıkanmışlık söz konusu 
olduğunu, vatandaşın ve özellikle 
esnafın yerelde taleplerinin olduk-
ça fazla olduğunu söyledi. geçmiş 
yıllardan çözüm bekleyen sıkıntılara 
yenilerinin eklendiğini aktardı. ‘’Ku-
rumların bu konuda gayret içerisinde 
olduğunu görüyoruz ama Bu konuların 
ancak iki belediyenin koordinasyonu 
ile çözülebileceğine inanıyorum’’ dedi.  
kısa zamanda yol alınabilmesi için ilçe 
belediyesinin büyükşehir tarafından 
desteklenmesi, kucaklanması gerekti-
ğini sözlerine ekledi. 

İl Başkanı Saatçi; Büyükşehir 
Belediyesinin altyapı ve yollarla ilgili 
çalışma içerisinde olduğunu bildiğini 
belirterek Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından bunlar bir bir hayata 
geçirilecektir, bu sıkıntılar ortadan 
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HDP İLÇE YÖNETİMİNDEN TANIŞMA ZİYARETİ
Ocak ayında gerçekleşen ilçe kongre-
siyle oluşturulan HDP İlçe Yönetimi 
kongre sonrasında yapılan ziyaretler 
kapsamında Odamızı ziyaret etti. 

HDP İlçe Eş başkanları Fırat Güneş 
ve Ayfer Demirel ile yönetim kurulu 
üyeleri; Mahmut Gökçe, Seyhat Tekin, 
Muhittin Taşkının katıldığı ziyarete 

ev sahibi Ticaret Odasından; Yönetim 
Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ ile 
birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Mekin 
Subaşı ve Meclis Üyesi Ali Hikmet 
Atilla katıldı.

Yeni Yönetim ile sivil toplum ku-
ruluşlarını tanışma ve diyalog kurmak 
amaçlı ziyaret ettiklerini  söyleyen 

Fırat Güneş, aynı zamanda barış 
kardeşlik dostluk getirmesi ümidiyle 
yeni yılı kutladıklarını belirtti. Komşu 
ülkelerin ciddi sıkıntı içinde olduğunu 
söyleyen Fırat Güneş, sadece kendi-
miz için değil bölgemiz ve tüm dünya 
için barış istiyoruz dedi.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kuru-
lu Başkanı Şaban Üstündağ, ilçe yö-
netimine hayırlı olsun dedikten sonra, 
bulunduğumuz coğrafyanın sıkıntılı 
bir süreçten geçtiğinin belirterek, 
Komşu ülkelerin yaşadıkları örnek 
göstererek çözüm sürecini işaret etti. 
‘’aynı gemideyiz, kardeşçe yaşamak 
zorundayız. taşın altına elimizi koy-
malı ve sorumluluk almalıyız’’ dedi.

Eş başkan Ayfer Demirel’de yakın 
zamanda Suriye sınırına giderek ora-
da insanların durumunu gördüğünü 
ve çok üzüldüğünü, bölgede barışın 
sağlanması gerektiğini belirtti. 

Taraflar ilçemiz hakkında bir süre 
sohbet ettikten sonra tekrar görüş-
mek dilekleriyle ayrıldı. 

kalkacaktır dedi. Sözlerini sürdüren 
Saatçi, Büyükşehir Yasasında sıkıntılar 
olduğunu yasada bir revizyonunun 
konuşulduğunu bu gerçekleşirse bir 
takım sıkıntıların da ortadan kalkaca-
ğını belirtti.

İlçe Başkanı Gökmen Karataş ilçe 
yönetimi olarak 2015 yılına siyasi 
partileri ziyaret ederek başladıklarını 
söyleyerek siyaset hizmet odaklıdır, 
siyaset yapacağımız platformlar belli-
dir, yaşadığımız yeri merkeze almalıyız 
dedi. Başkan Şaban Üstündağ’ın da 
belirttiği gibi İnşaat ve turizmde sıkın-
tılar var nüfusumuz son 5-6 yılda ciddi 
oranda arttı ama bu artışın ekonomik 
karşılığını alamıyoruz dedi. 

Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstün-
dağ İlçemize  fakülte kazandırmak için 
çalışıyoruz, bunun gerçekleşmesini 
beklemeden halen var olan yükseko-
kulumuza da sahip çıkmalıyız. Biliyor-
sunuz Yüksekokulun yol problemi var. 
Aslında tek başına sadece onun değil 

üniversiteyi de içine alan bölgede 
altyapı ve yollarda problemler var.  
Hatta bu durum oradan Akbük’e kadar 
geçerli dedi. 

Söz Alan Gökmen Karataş Fevzi-
paşa mahallesinde imar planlarının 
onaylanmak üzere olduğunu bu 
gerçekleşince o bölgenin sorunlarına 
çözüm olunacağını söyledi. Akbük’te 

de çalışmaların yapılmakta olduğunu 
belirtti. 

CHP Heyeti Başkan Şaban Üstün-
dağ ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
ve Meclis Üyelerine teşekkür etti. 
Başkan Şaban Üstündağ da ziyaretleri 
için odamız adına teşekkür ediyorum 
dedi. Taraflar tekrar görüşme dilekle-
riyle ayrıldı. 
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YUNAN ADALARI HEYETİNİ YEMEKTE AĞIRLAYAN MARİNAYA TEŞEKKÜR PLAKETİ
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Üstündağ ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Mekin Subaşı, D- Marin 
Didim Marina Müdürü Ahmet Arıca-
soy’u ziyaret etti. 

Başkan Şaban Üstündağ Ahmet 
Arıcasoy’a Didim Marinanın ilçe adına 
önemli bir değer olduğunu, birlikte 
güzel işler yaptıklarını söyleyerek; 
‘’Geçtiğimiz Kasım ayında Didim Tica-
ret Odasının davetlisi olan Yunanistan 
Heyeti, İlçemizin turizm markasına 
değer katan marinamızı gezdiler, hay-
ran kaldılar. Burada da onlar adına bir 
yemek verildi ev sahipliğiniz ve misa-
firperverliğiniz için teşekkür ediyoruz. 
İlçemizden oldukça memnun ayrıldılar. 
bunda değerli katkılarınız var’’ diyerek 
adına hazırlanan teşekkür plaketini 

Milliyetçi Hareket Partisi İl ve İlçe 
Yönetimi Didim Ticaret Odası Yöneti-
mine ziyarette bulundu. Didim Ticaret 
Odası Başkanı Şaban Üstündağ Didim 
Ticaret Odası  Yönetim Kurulu Üyesi 
Mekin Subaşı, Didim Ticaret Odası 
Meclis üyeleri Aydın Çağlayan, Ömer 
Vela ve Ümit Muslu’nun hazır bulun-
duğu ziyarete,  MHP Aydın İl Başkanı 
Fevzi Köse ilçe başkanı Levent İlter 
ve MHP ilçe yönetimi katıldı. Yönetim 
Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ ziya-
retlerinden dolayı İl ve ilçe teşkilatına 
teşekkür etti.

MHP Aydın İl Başkanı Fevzi Köse 
ziyaretin amacının tüm meslek 
örgütleri ile görüşerek taleplerini, 
sorunlarını ve çözüm önerilerini tes-
pit etmek, odaların tecrübelerinden 
faydalanmak olduğunu söyledi. Ken-
dilerine iletilen sorun ve taleplerin 
takipçisi olacaklarını belirten Köse, 
aynı zamanda Aydın’da demiryolu 
gelişiminin önemine de değindi.

Bu anlamda İzmir-Denizli demir-
yolu hattında yeniden çift hat üzerine 
projelendirme çalışmaları yapılmakta 

olduğunu hatırlatan Fevzi Köse, bu 
projenin yetersiz olduğu kanaatinde 
olduklarını, “Aydın-İzmir demiryolu 
hattının çağımız teknolojisine uygun, 
saatte 160 kilometre değil, saatte 250 
kilometre hız yapabilecek alt yapı-
ya sahip yüksek hızlı trenyolu hattı 
olması gerektiği inencında oldukları-
nı. Bu konuda gerek İktidar milletve-
killeri gerekse Büyükşehir Belediye 
Başkanlığının konuya hassasiyetle 

MHP YÖNETİMLERİ MESLEK ÖRGÜTLERİNİN TALEPLERİNİ DİNLİYOR
eğilerek, Aydınımız için çok büyük 
önem arz eden bu projenin mutla-
ka gerçekleştirilmesini beklemekte 
olduklarını söyledi.

MHP Heyeti Başkan Şaban Üstün-
dağ ve Ticaret Odasının diğer temsil-
cilerine teşekkür etti, Başkan Şaban 
Üstündağ da ziyaretleri için odamız 
adına teşekkür ediyorum dedi. 
Taraflar tekrar görüşme dilekleriyle 
ayrıldı.

takdim etti.
Ahmet Arıcasoy Başkan Şaban 

Üstündağ’a ‘’ilçe adına yapılan çalış-
malarda, organizasyonlarda üstümüze 
düşen neyse yapmaya hazırız. katkı 
sunmaktan mutluluk duyarız’’ diyerek 
teşekkür etti. 

Samimi bir ortamda gerçekleşen 

ziyarette Taraflar, Önemli gelişmeler 
kaydedilen Yunan adaları ile karşılıklı 
seferler hakkında görüş alışverişin-
de bulundu.  İlçemizin sahip olduğu 
avantajlar, adalardan gelenlere sunu-
labilecek hizmetler ve yunan adaları 
ile yapılabilecek ticari alışverişler 
hakkında fikirlerini paylaştı. 
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Ülkü ocaklarının yeni yönetimi Didim 
Ticaret Odasını ziyaret etti. Ülkü Ocak-
ları adına İlçe Başkanı Mehmet Uçkaç, 
Başkan Yardımcısı Uğur Kara, Sosyal 
Faaliyet Masası Başkanı Erçin Kalan-
der’in katıldığı ziyarete Didim Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Mehmet Çelik Yönetim Kurulu 
Üyeleri Celal Gümüş, Mehmet Urgancı 
ve Mekin Subaşı ev sahipliği yaptı. 

18 ocakta yönetimi devraldıklarını 
belirten İlçe Başkanı Mehmet Uçkaç, 
kurumlara tanışma ziyaretleri yap-
tıklarını, bu kapsamda Didim Ticaret 
Odası Yönetimini ziyaret ettiklerini 
belirtti. Ülkü Ocaklarının kuruluş 
felsefesinden bahsederek okullara 
ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar 
yaptıklarını, gençleri kötü alışkanlıklar 
koruyacak sokaktaki çocukları sosyal 

ÜLKÜ OCAKLARI İLÇE YÖNETİMİNİ MİSAFİR ETTİK
hayata kazandıracak eğitim çalış-
maları gerçekleştirdiklerini  söyledi. 
Yönetimi devraldıktan sonra İlçe Mer-
kezlerini yeni bir adrese taşıdıklarını, 
Ocağın fiziki şartlarını iyileştirdiklerini 
belirterek Yönetimi yeni adreslerine 
davet etti. 

Didim Ticaret Odası Başkan 
Yardımcısı Mehmet Çelik Ülkü Ocağı 
heyetine ziyaretleri için teşekkür etti. 
Eğitim ve kültürel amaçlı çalışmaların 
ilçemiz adına önemli olduğunu belirte-
rek yeni yönetime başarılar diledi. 

Taraflar eğitim, nitelikli personel 
sıkıntısı, meslek edindirme çalışmaları, 
özellikle eğitimli nüfusta işsizlik duru-
mu, öğrencilerin başarılı bir rehberlik 
hizmeti ile iş hayatına hazırlanması, 
konularında karşılıklı fikir paylaşımın-
da bulundu. 

Sosyal faaliyetlerin gerçekleşmesi 
için Odanın salonlarını kullandıklarını 
belirterek yönetime teşekkür eden Uç-
kaç, Oda Yönetimini 6 martta Ticaret 
Odası Kültür Merkezinde yapacakları 
konsere davet etti.

Vergi Haftası dolayısıyla kurumlara 
yapılan ziyaretler kapsamında Didim 
Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı ve 
beraberindeki heyeti; Didim Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban 
Üstündağ, Başkan Yardımcısı Gürol 

Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Mekin 
Subaşı, Mehmet Urgancı misafir etti. 

Başkan Şaban Üstündağ, Vergi 
Haftası münasebetiyle misafirlerini ve 
tüm vergi dairesi çalışanlarını kutladı. 

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 

VERGİ DAİRESİNDEN TİCARET ODASINA VERGİ HAFTASI ZİYARETİ
Üstündağ’ın ilçede belli sektörlerde ve 
belli cadde ve sokaklarda yığılmanın 
olumsuz etkileri olduğunu, iş yeri 
açılırken vergi kaydı açmadan önce 
belediye ve meslek odalarından görüş 
istenmesi halinde ölü doğan yatırım-
ların azalacağını ve mevcut esnafın-
da zarar görmeyeceğini belirtmesi 
üzerine Vergi Dairesi Müdürü Aziz Sarı 
da bu durumun gerçekleşmesi halinde 
olumlu birçok katkısının olacağını 
fakat kendilerinin yasalar çerçevesinde 
görev yaptıklarını mevcut yasalarla 
bunun gerçekleşmesinin mümkün 
olmadığını belirtti.

Görüşmede taraflar; ilçedeki 
ekonomik durum, emlak ve inşaat 
sektöründeki kayıt dışı ekonomi 
konularında fikir paylaşımında bu-
lundu.
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Didim’in amatör küme takımlarından 
Yenihisarspor’un Kulüp Başkanı Tural 
Demirtaş ve Kulüp 2. Başkanı Mehmet 
Emre Kamacı Didim Ticaret Odası 
Yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette Yenihisarspor yönetimi 
çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. 1 
Martta gerçekleştirdikleri Deve Güreşi 
festivaline Ticaret Odası Yönetimi 
davet etti ve destek istedi. Şaban 
Üstündağ’a deve güreşleri hatırasına 
isminin yazdığı yağlık hediye etti.

Ziyarette konuşan Şaban Üstün-
dağ, ziyaretleri için Yenihisarspor 
kulübüne teşekkür ederek spor kulüp-
lerinin gençleri spora yönlendirmek 
konusunda çok önemli bir işlevi var, il-
çemizdeki kulüplerin başarı gösterme-
si gençlerimizin de isteğini ve heyeca-
nını arttıracaktır. Sizlerin başarısından 
memnuniyet duyarız dedi.  

YENİHİSARSPOR’DAN DEVE GÜREŞİ FESTİVALİNE DAVET

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ ve Meclis Üyesi Hikmet Atilla 
Yunanistan İzmir Başkonsolosu Theo-
dore Tsakiris’i makamında ziyaret etti. 

Didim ile Yunan Adaları arasında 
gerçekleşecek seferler neticesinde ilçe-
mizde vize verilmesi için Didim Ticaret 
Odasında vize ofisi  kurmak istediklerini 
belirten Başkan Üstündağ ve Atilla, 
Başkonsolos Tsakiris’den talebe olumlu 
yanıt aldı. Başkonsolos, işlemlerin yapı-
lacağı yeri gördükten sonra durumu Dı-
şişleri Bakanlığına bildireceklerini onay 
verilirse Didim Ticaret Odasından vize 
başvurularının alınabileceğini söyledi. 

Başkan Şaban Üstündağ, seferlerin 
gerçekleşmesi için tüm şartların olumlu 
olduğunu ve kısa süre sonra gerçekleş-
mesini beklediklerini söyledi. Tsakiris 
de bundan çok memnun olacağını, 
ilk seferde Didim’de olmak istediğini 
belirtti.

Başkonsolos Tsakiris 6 - 7 nisan 
tarihinde Türk Yunan Turizm Firmaları 
arasında  İzmir’de workshop yapı-
lacağını belirterek misafirlerini bu 

ticari buluşmaya davet etti. Ticaret 
Odası Heyeti, turizm amacıyla yapılan 
workshopa katılmaktan memnuniyet 
duyacaklarını belirttiler. 

TİCARİ BULUŞMAYA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ
Ticaret Odası Heyeti Didim’in Türki-
ye’deki önemli Turizm Beldelerine ve 
aynı zamanda Yunan Adalarına yakın 
mesafelerde bulunduğunu belirterek 
Didim’in yakın bölgelerde 2 - 2,5 milyon 
nüfusa ve ciddi bir ekonomik güç 
bölgesine yakın olduğunu söylediler. 
Gerçekleşecek bir sonraki workshopa 
ev sahipliği de yapabileceklerini dile 
getirdiler. Bu durumda katılımın daha 

fazla olabileceğini, daha faydalı bir 
organizasyon gerçekleşebileceğini 
belirttiler. Başkonsolos Tsakiris de fikri 
olumlu karşılayarak, bir sonraki top-
lantı için bu fikri değerlendireceklerini 
söyledi. 

Başkonsolos Tsakiris ziyaretten 
memnuniyet duyduğunu Didim ile iliş-
kileri önemsediklerini, ve gün geçtikçe 
ilişkilerin ilerlediğini belirterek Didim’i 
sevdiğini ve desteklediğini söyledi. 
Ziyaret için misafirlerini tekrar davet 
eden Tsakiris, Belediye Başkanı Deniz 
Atabay’la beraber kendilerini yakın 
zamanda tekrar ağırlamak istediğini 
söyledi.

DİDİM TİCARET ODASI YUNANİSTAN SEFERLERİ İÇİN VİZE OFİSİ  OLMAYA ADAY
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Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Şaban Üstündağ ve Strateji Geliştirme 
Komisyonu Başkanı Ali Hikmet Atilla 
İzmit Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ekrem Demirtaş’ı makamında 
ziyaret etti.

Başkan Üstündağ ve Atilla Aynı 
Zamanda  Türkiye Kruvaziyer Plat-
formu Yönetim Kurulu Başkanı olan 
Ekrem Demirtaş’la Didim’in kruvaziyer 
rotalarına dahil edilmesi, Didim’de 
Kruvaziyer Turizminin geliştirilmesi 
için yapılmazı gerekenler, Yunan 
Adaları ile geliştirilen işbirlikleri ve 
çok yakın zamanda gerçekleşmesi 
beklenen karşılıklı seferler konusunda 
bilgi paylaştılar. Başkan Üstündağ ve 
Atilla Demirtaş’ı İlçemize davet ettiler.

Her iki bölgenin turizm sektörünün 
mevcut durumunu ve 2015 beklentile-
rinin konuşulduğu ziyaret dostane bir 
ortamda gerçekleşti.

İZTO VE KRUVAZİYER PLATFORMU BAŞKANI EKREM 
DEMİRTAŞ’I ZİYARET ETTİK

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
14 Mart tıp bayramı dolayısı ile Didim 
Devlet Hastanesi Başhekimi Fatma 
Aydoğan ve Didim Sağlık Grup Başkanı 
Veysel Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Katılan Oda Başkanı 
Şaban Üstündağ, Başkan Yardımcısı 
Gürol Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri 

Mekin Subaşı, Mehmet Urgancı ,Lütfü 
Karaaslan ve Celal Gümüş; Aydoğan ve 
Kılıç’ın aracılığı ile tüm sağlık çalışan-
larının Tıp Bayramını kutladı. 

Ziyaretlerde ilçemizdeki sağlık alt-
yapısı ve yeni hastane ihtiyacı hakkın-
da görüş alışverişinde bulunuldu. 

Resmi ziyaretlerin sonunda Yö-

netim Kurulu Üyeleri, aynı zamanda 
diş hekimi olan Ticaret Odası Meclis 
Başkanı Hilmi Yıldırım, ve Eşi Yrd. Doç. 
Dr. Gülay Yıldırım’ı kliniğinde ziyaret 
etti.  Kendilerinin ve çalışanlarının tıp 
bayramını kutladı. 

TIP BAYRAMI ZİYARETLERİMİZ
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Adnan Menderes Üniversitesi Didim 
Meslek Yüksekokulunda gerçekleşen 
Müdür değişikliğinden sonra eski 
Müdür Prof. Dr. Atilla Yüksel ve yeni 
Müdür Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Ayyıldız 
beraberinde Doç. Dr. Berrin Güzel ile 
birlikte Didim Ticaret Odası Yönetimini 
ziyaret etti. 

Yüksekokul heyeti Didim Ticaret 
Odasında Başkan Şaban Üstündağ, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Celal Gümüş, 
Mekin Subaşı ve Mehmet Urgancı 
tarafından ağırlandı. 

Ziyarette konuşan Eski Müdür 
Prof. Dr. Atilla Yüksel Didim’de 
10 yıldır görev yaptığını, Başkan 
Şaban Üstündağ’ın siyaset üstü bir 
tavırla Didim yararına odaklanarak 
zoru seçtiğini ve onun döneminde 
farklı bir ruh yakalandığını, bunun 
sonucunda da önemli bir mesafe 
kat dildiğini söyleyerek, kendisine 

teşekkür ediyorum bir araya gelince 
bir şeylerin başarıldığını gösterdi-
niz  dedi. Yüksekokulun şuan olduğu 
binalarda tahsisin uzatılması ve yeni 
yerleşke kurulması için arazi tahsisi 
konularında da Ticaret Odasının ciddi 
gayretleri olduğunu  belirterek yeni 
yerleşkenin biran önce tahsisinin 
gerçekleşmesini ümit ettiklerini 
belirtti.

Başkan Şaban Üstündağ da bu 
güne kadar yaptığı çalışmalar ve 
iyi dilekleri için Yüksel’e teşekkür 
etti. Her iki hocaya Yeni Göre-
vinde başarılar diledi. kurumlar 
arası toplantıların bir çok konunun 
tartışılmasına, konuşulmasına ortak 
paydada hareket etmeye vesile 
olduğunu belirterek bu toplantıları 
kurumsal bir yapı kazandırıp bir kurul 
haline dönüştürürsek daha başarılı 
olacağız dedi. 

GÖREV DEĞİŞİMİ SONRASI DİDİM MESLEK YÜKSEK OKULUNU 
MİSAFİR ETTİK

Prof. Dr. Atilla Yüksel yeni müdür 
Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Ayyıldız Hocanın 
da çok çalışkan bir insan olduğunu 
belirterek bir çok alanda birlikte 
çalışmalar yapılabileceğini söyledi. 
Yüksel Yeni Görev yeri olan İletişim 
Fakültesinin kuruluş misyonunun şehrin 
tanıtımı olduğunu, tanıtım konularında 
ne istenirse elinden geleni yapacağını 
belirtti. Adnan Menderes Üniversitesinin 
Her Fakülte ve Yüksekokulunda çok 
muazzam bir insan kaynakları olduğunu, 
çok donanımlı insanlar istihdam 
ettiğini vurgulayarak Tüm Kurumların 
çalışmalarına bu şehrin üniversitesini 
dahil etmesinin bir çok işte daha az 
maliyetle daha hızlı sonuç alınmasına 
vesile olacağını sözlerine ekledi.  

Taraflar Ticaret Odasının Müşteri 
İlişkileri konusunda yapmayı planladığı 
bilgilendirici broşür hakkında da bilgi 
alışverişinde bulundu. 
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8. Türkiye Ticaret ve Sanayi 
Şurası TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde 
Başbakan Ahmet Davutoğlu ve 
ilgili Bakanların katılımıyla TOBB İkiz 
Kuleler’de gerçekleştirildi. 81 ilin 
Oda-Borsa başkanları illerindeki en 
önemli 5 sorunu ve çözüm önerisini 
birinci ağızdan hükümete aktarma 
fırsatı buldu. 

Şura’ya Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali 
Babacan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Güm-

rük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, 
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ve 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve diğer 
ilgililer katıldı.

Şuraya Didim’i temsilen Meclis 
Başkanımız Hilmi Yıldırım’la beraber  
katıldık. 

Hisarcıklıoğlu, buradaki 
konuşmasında, oda ve borsaların, 
büyük bir gayretle kapsamlı bir 
çalışma yaptıklarını, 81 il ve 160 
ilçedeki mikro ve makro eko-
nomik sorunları belirlediklerini 
söyledi. Ardından, çözüm önerile-
rinin de hazırlandığını dile getiren 
Hisarcıklıoğlu, tüm bu sorun ve 

önerileri, ilgili Bakanlıklar ve kamu 
kurumları bazında da tasnif ettiklerini 
ifade etti.

Başbakan Davutoğlu’nun, her 
zaman kendi sorunlarını, sıkıntılarını 
dinlediğini belirten Hisarcıklıoğlu, 
şunları kaydetti:

“Bugün, küresel risklerin, hem ik-
tisadi ve hem de coğrafi olarak ülke-
mizi etkilediği bir dönemdeyiz. Böyle 
zamanlarda, ayakta kalabilmek için 
hem altımızdaki zemin daha sağlam 
olmalı hem de özel sektörün moralini 
ve çalışma şevkini yüksek tutmalıyız. 
İşte, sizin açıkladığınız 25 Öncelikli 
Dönüşüm Programı, daha sağlam bir 
zemin inşasını sağlayacak. Böylece 

İL VE İLÇEMİZİN PROBLEMLERİ 8. SANAYİ VE TİCARET 
ŞURASINDA PAYLAŞILDI
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hem büyüme temposu artacak, hem 
de ekonomideki kırılganlıklar aza-
lacak.”

Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ise konuşmasında, “Eğer biz, ‘Tür-
kiye ilk 10 büyük küresel ekonomi 
arasına girecek’ diyorsak, bunu 
söylem, bunu bir şiar, bunu slo-
gan gibi söylemek değil, onun 
altyapısını kuracak şekilde her bir 
şehrimizin dönüşümünü sağlamak 
durumundayız” dedi.

Başbakan olarak TOBB’da 4. kez 
bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, 
“TOBB’da bize de bir oda tahsis 
edilecek ki daimi olarak iş dünyasıyla 
temas halinde olalım” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinin her Odanın bulunduğu 
bölgeden beş sorun ve çözüm 
önerisini şura öncesinde iletmesi 
talebi üzerine Didim Ticaret Odası 
da en önemli beş sorunu tespit 
ederek Odalar Borsalar Birliğine 
yazılı olarak iletmiştir. Aydındaki tüm 
Odaların ilettiği bu sorunlar özet bir 
rapor haline getirilerek il sözcüsü 
Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Yunus Şahin tarafından Şurada dile 

getirilmiştir.  
Didim Ticaret Odası Adına Şura 
öncesinde TOBB’a Yazılı İletilen 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

Yeni Bir Hastane Binası İhtiyacı
En kalabalık turizm beldelerinden biri 
olan  Didim’de yaz nüfusu ortalaması 
350 binin üzerindedir. Kışın 74 bin 
olan nüfusa hizmet verirken bile 
ciddi bir yoğunluğa sahip olan 50 
yataklı Didim Devlet Hastanesi yazın 
hizmet veremez hale gelmektedir. 
Hastanemizde birçok branşta dok-
tor bulunmamaktadır. Özellikle acil 
hizmetleri ve poliklinik hizmetler-
inde kapasitesinin çok üzerinde 
çalışılmaktadır. Hastalar doktor branş 
eksikliği sebebiyle yeterli sağlık hiz-
metinden 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 hiz-
meti 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. 

Üniversite Yerleşkesi İhtiyacı
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 olmakta, İlçemize olan uzaklığı 
da ayrıca sorun olmaktadır. Bu so-
runun çözümü için ya mevcut alanın 
Üniversiteye devri yapılmalı ya da 
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. Odamızın Girişimleri 
ile Adnan Menderes Üniversitesi 
tarafından ilçemiz sınırlarında Turizm 
Bakanlığına tahsisli 1043 no’lu parsel 
için başvuru yapılmıştır. Arazi tah-
sisi gerçekleşmesi ile Devlet ve yerel 
kurumların katkılarıyla yapılacak 
eğitim binalarıyla büyük bir kampus 
oluşturulmalıdır. Şuan eğitim veren 
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turizm bölümlerine başka fakülte 
ve bölümler eklenerek kontenjan 
arttırılmalı, ilçemizde kış aylarında da 
ekonomide canlılık sürdürülmelidir.

 
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Destinasyon Listesinde 
İlçemiz Yer almamaktadır
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
2005 yılında Didim Kültür ve Turizm 
Koruma Gelişim Bölgesi ilan edilen 
ilçemiz turizm bakanlığının desti-
nasyonlar listesinde yer almamaktadır. 

Türkiye’nin en büyük turizm 
beldelerinden biri olan, 55 km kıyı 
şeridinde 50’den fazla koya, 2 tane an-
tik kente, dünyanın en büyüklerinden 
antik dönem tapınağına, pek çok doğa 
güzelliğine ve Bir çok destinasyondan 
daha fazla turizm çeşitliğine sahip 
ilçemize Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
resmi web sitesi dâhil olmak üzere 
tüm tanıtım mecralarında ayrı bir 
başlık altında yer verilmesi gerekme-
ktedir.

Bölünmüş Karayolu İnşaatında Yaşanan Aksamalar
Turizmin kalkınması için en önemli 
etken rahat ulaşımdır. İlçemizi 
söke Milas karayoluna ve Bodrum 
Havaalanına bağlayan 525-01 kodlu 
bölünmüş yol inşaatına kamulaştırma 
problemleri nedeni ile uzunca bir 
süredir ara verilmiştir. İlçemizi 
Söke Milas Karayoluna bağlayan 
bölünmüş yol inşaatında karşılaşılan 
kamulaştırma probleminin çözümü 
için girişimlerde bulunulmalı süreç 
hızlandırılarak en azından 2015 yaz 
sezonuna yetiştirilmelidir. Ayrıca 
ilçemizin bir diğer bağlantı yolu olan 
ve stratejik planlarda bölünmüş yol 
yapılması düşünülen 09-54 numaralı 
devlet yolunun da yatırım programına 
alınması sağlanarak turizm gelişimi 
için en büyük artı değer olan ulaşım 
kolaylaştırılmalıdır.

Kruvaziyer Limanı
Didim turizm çeşitliliğinden faydala-
nabilmesi için, mevcut Didim Marina 
da bulunan denizin derinliği Kru-
vaziyer gemilerinin demir atmasına 

müsait değildir. Bu turların rotalarına 
Didim’i dahil etmesi için büyük 
yolcu gemilerinin yanaşacağı bir 
Kruvaziyer Limanına acilen ihtiyacımız 
bulunmaktadır.

Ülke ve ilçe turizmimizde 
gerçekleşen turist sayısında artışın 
sürdürülebilir olması için turizmi 
çeşitlendirmeliyiz. Bu amaca katkı 
sunacak Liman Yapıldığında; Didim 
kruvaziyer turizmi rotalarına dahil 
olacak, Yunan adalarıyla yapacağımız 
günübirlik deniz taşımacılığı ilçe ve 
bölge turizmimizi hareketlenecektir. 

AYDIN’DAKİ  9 ODA VE BORSANIN ORTAK TALEP VE 
BEKLENTİLERİ

 Teşvik uygulamasının; incir, zeytin, 
kestane ve çilek gibi, ilin  lokomotif 
ürünleri dikkate alınarak, sektörel 
bazda gerçekleştirilmesi ve gıda işle-
me tesisleri için “asgari yatırım tutarı-
nın “ düşürülmesi gerekmektedir. 
 
 TEDAŞ mülkiyetindeki  elektrik  

dağıtımı ile ilgili tüm sistemler bedeli 
karşılığında OSB ‘lere devredilmelidir. 

 1/100.000 ölçekli çevre düzeni 
planına yeni sanayi alanlarının eklen-
mesindeki  bürokrasi  kaldırılmalı, 
yatırımcıların müracaatları önemsen-
melidir.

 İlimizde seracılığın gelişmesi için 
Jeotermal enerjinin kullanılacağı 
Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerinin 
kurulması desteklenmelidir.

 OSB Uygulama Yönetmeliği’ nin 101. 
Maddesi gereği ”Beton Santralleri  ve 
bazı madenlerin kırma eleme tesisleri 
için çevresel limit konsantrasyon 
değerleri dikkate alınarak kurulabil-
melidir.

 Aydın ilinde hava limanı önemli bir 
ihtiyaçtır. Denizli-Aydın-İzmir  hızlı 
tren hattı, Aydın-Denizli otobanı hay-
ata geçirilmeli;  Didim ve Kuşadası’nın 

çevre yolu ile alakalı ulaşım sorunları 
çözümlenmelidir. Kuşadası kruvaziyer 
limanı geliştirilmeli, Didim’e bir kru-
vaziyer liman yapılmalıdır. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı destinasyon listesine 
Didim  de eklenmelidir.

 Resmi nüfusu ile Yaz nüfusu çok 
farklı olan; Kuşadası ve Didim gibi 
turizm kentlerine genel bütçeden 
ayrılan payların ve kamu yatırımlarının 
artırılması gerekmektedir.

 Termal suyun sağlık turizmi alanında 
kullanılması önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.

 İncir ,Pamuk, zeytinyağı gibi ; 
Tarımsal ürünlere verilen destek 
iyileştirilmelidir.

 Jeotermal elektrik santrallerinin 
ve  Büyük Menderes nehrinin aşırı 
kirliliğinin  çevreye, tarım alanlarımıza 
verdiği zararları engelleyecek ciddi de-
netim mekanizmaları oluşturulmalıdır
.  
 Mesleki eğitimde çocuklarımızın 

ve gençlerimizin, ustalık ve ahilik 
değerleri ile üretme kabiliyeti ve 
isteklerinin oluşması için; UMEM proje-
sinin de katkıları dikkate alınarak yeni 
müfredat çalışmaları yapılmalıdır.

 Adnan Menderes Üniversitesinin 3’e 
bölünerek; Aydın Merkezde Adnan 
Menderes, Nazilli de Sümer ve Söke 
de Milet üniversitelerinin kurulmasını 
istiyoruz.

 Yurt dışında şirket açan ortaklık 
kuran Türk firmalarının da Eximbank 
kredilerinden faydalanmasını talep 
ediyoruz.
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Didim Anadolu Gençlik Derneği 
Başkanı Mehmet Peçen ve Dernek 
Yöneticileri Odamızı ziyaret ederek 
bu yıl yapmayı planladıkları etkin-

likleri ve Çanakkale’ye yapacakları 
geziyi anlattılar. Bizler de ziyaretleri 
için teşekkür ederek yaptıkları 
çalışmalarda başarılar diledik

DİDİM AGD ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Odamızın da katkı verdiği Didim 
Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü 
(DAHOT) tarafından düzenlenen 23 
Nisan Uluslararası Halkoyunları Çocuk 
Festivali’nde, 6 ülkeden 180 çocuk 
dansçı ilçemizde ağırlandı.

Festival için ilçemize gelen 
çocuklarımız ve DAHOT yönetimi pro-
tokol ziyaretleri kapsamında Odamızın 
misafiri oldular. Yönetim Kurulu 
Başkan vekilimiz Mehmet Çelik, Yöne-

tim Kurulu Üyelerimiz Lütfü Karaaslan 
ve Mekin Subaşı, 6 ayrı ülkeden gelen 
çocuklarla bir araya geldiler. 

DAHOT Başkanı İlyas Aydur, 23 
Nisan festivali ile 6 ülkeden çocukları 
bir araya getirerek tanışmalarını 
sağladıklarını belirterek, bundan 
önceki etkinliklerde olduğu gibi bu 
çalışmalarında da destek sunan Ti-
caret Odasına Teşekkür etti. 

Başkan Vekilimiz Mehmet Çelik 

misafir ülkelerin temsilcilerine hoş 
geldiniz diyerek başladığı sözlerine, 
yapılan işi taktir ettiklerini, DAHOT’a 
bu işe vesile olduğu için tebrik et-
tiklerini söyleyerek sürdürdü. Bu gibi 
işlere destek sunmaktan dolayı mem-
nun olduklarını ifade etti. 

Misafir ülkelerden gelen heyetlerin 
ve Ticaret Odasının karşılıklı hediyeler 
sunmasının ardından ziyaret son 
buldu.

23 NİSAN ULUSLARARASI HALKOYUNLARI ÇOCUK FESTİVALİ KAPSAMINDA 
İLÇEMİZE GELEN YABANCI ÇOCUKLARI AĞIRLADIK
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Söke Ticaret Odası ve odalarına kayıtlı 
bulunan eğitim kurumları Odamızı zi-
yaret etti. Ziyarette okullar kurumları 
hakkında bilgiler verdi. İlköğretim, 
ortaöğretim, özel eğitim ve rehabili-
tasyon hizmetleri sunan kurumlarla İl 
genelindeki eğitim durumu hakkında 
fikir alışverişinde bulunuldu. Der-
shanelerin dönüşümü süreci hakkında 
öngörülerde bulunuldu.

SÖKE TİCARET ODASI VE SÖKEDE FAALİYET GÖSTEREN EĞİTİM KURUMLARI 
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

TOBB ile İzmir Ticaret Borsası 
işbirliğiyle düzenlenen “Dünya ve 
Türkiye’de Coğrafi İşaretler’de Son 
Gelişmeler” konulu seminerde yol 
haritası çizildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) ile İzmir Ticaret Borsası 
işbirliğiyle düzenlenen “Dünya ve 
Türkiye’de Coğrafi İşaretler’de Son 
Gelişmeler” konulu seminer İzmir 
Valiliği, Oda/Borsa temsilcileri, 
akademisyenler, Türk Patent En-
stitüsü ve iş dünyasından temsilcile-
rin katılımıyla Balçova Kaya Termal 
Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıya 
Didim’i temsilen Ticaret Odası Başkanı 
Şaban Üstündağ katıldı

Türk Patent Estitüsü Başkan Habip 
Asan, toplantıda Ulusal Coğrafi İşaret 

Strateji Belgesi’nin bu hafta içerisinde 
yürürlüğe gireceğinin müjdesini 
verdi. Asan, Ulusal Coğrafi İşaret 
Strateji Belgesi’nin hazırlandığı ve 
Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul 
edildiğini, şu anda Yüksek Planlama 
Kurumu’nda imzalanmayı beklediğini 
söyledi. Bu hafta yürürlüğe girm-
esi beklenen belgeyle sektörün yol 
haritasının hazırlandığını anlatan 
Asan, bu belge ile sektörün katma 
değerinin arttırılması ve ihracata 
yönlenmesinin hedeflendiğini belirt-
erek “2014 yılının bahar döneminde 
ulusal ve uluslararası çalıştay ile 
konunun tüm paydaşları bir araya 
geldi, strateji belgesi hazırlandı, bu 
belge yasal mevzuattan daha önemli 
bir belgedir ve bize bir yol haritası 

oluşturacak. Hem de tescil ve de-
netim sağlayacak 5 stratejik hedef 
belirlendi. Yürürlüğe girdikten sonra 
medya ile paylaşılacak. Belgeyle 5 
stratejik hedef ve 27 eylem planı 
hazırlandı. Strateji hedefler arasında 
yasal mevzuatı yeniden düzenleme, 
TPE ve paydaşlarının kapasitesini 
güçlendirme ve ilgili koordinasyonu 
sağlama, farkındalık yaratmak için 
gerekli tedbirleri alma, sistemin en 
çok aksayan tarafı olan denetimde iyi 
sistem kurma, bu işten para kazanmak 
ve ticarileştirerek zenginleşmenin 
sağlanması var” dedi.

Asan, temmuz başından itibaren 
coğrafi işaret başvurularını da online 
olarak almaya başlayacaklarını 
söyledi. 

İZMİR TİCARET BORSASININ EV SAHİPLİĞİNDE COĞRAFİ İŞARETTE YOL HARİTASI ÇİZİLDİ 
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7 Haziran’da yapılacak Genel seçim 
çalışmaları için ziyaretler gerçekleş-
tiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 
Didim’de de bir dizi görüşmeye ve 
etkinliğe katıldı. Kültür Merkezimiz-
de düzenlenen toplantıda Zeybekçi, 
Odamızın da bir rapor hazırlayarak 
ilgili mercilere ilettiği Didim’e yeni bir 
hastane kazandırılması konusunda 
Sonbahar’da somut adımların atılaca-
ğını müjdeledi. 

Bakan Zeybekçi’ye AK Parti Aydın 
İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti 
Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, AK 
Parti Aydın Milletvekili adayları ve 
Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü eşlik 
etti. Zeybekçi daha sonra Cumhuriyet 
Caddesi üzerinde Oda Başkanımız 
Şaban Üstündağ’ın da katıldığı esnaf 
ziyaretleri gerçekleştirerek dilek ve 
şikayetleri dinledi. 

Esnaf ziyaretinin ardından Ekono-
mi Bakanı Nihat Zeybekçi, İlçe Teşkila-
tının Ticaret Odası Kültür Merkezinde 
düzenlediği toplantıya katıldı. Bakan 
Zeybekçi’yi Aydın valisi Erol Ayyıldız, 
Didim Kaymakamı İskender Yönden, 
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Baş-
kanı Hilmi Yıldırım, Ticaret Odası Yö-
netim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Didim 
belediye Başkan vekili Erdal Baylan ve 
ilçe protokolü karşıladı.

Toplantıda ilk olarak AK Parti 
Didim İlçe Başkanı Cenk Ünlü konuştu. 
Ünlü konuşmasında Bakan Zeybek-
çi’nin Didim ziyaretinin hükümetin 
Didim’e verdiğinin öneminin bir 
göstergesi olduğu belirterek Didim’in 
son yıllarda hızla gelişen ve büyüyen 
bir ilçe olduğunu söyledi. “Geçtiği-
miz hafta Sayın Başbakanımız Aydın 
mitinginde Didim’e müjdeler verdi. 
Bu müjdelerden birisi Didim-Bodrum 
havalimanı yoluydu. Ulaşım süresini 
30 dakikaya indirecek bu yol turizmin 
gelişmesine katkı sağlayacak, esna-
fımızın yüzü gülecek.” dedi. Sağlık 
turizminin de Didim’de turizmin 12 
aya yayılması konusundaki katkısının 
olacağını ifade etti.

“SEÇİMDEN SONRA YENİ HASTANE”
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi 
Didim’i ‘Mahallenin en güzel kızına’ 
benzeterek başladığı konuşmasında 
“Didim’i Vahşi yapılaşmanın yok etme-
diği kendi güzelliklerini koruyan bir 
yer olarak tanımladı. 25 yıldır Didimli 
olduğunu, Didim’e her tatile geldi-
ğinde çocuklarına bir şey olduğunda 
gitmek durumunda kaldığı hastanenin 
durumunu bildiğini ifade ederek, esnaf 
ziyaretlerinde de esnafın nerdeyse 
%99’unun Didim Devlet Hastanesin-
den şikayetleri dinlediğini,  bundan 

Didim’in en önemli sorununun sağlık 
sorunu olduğunun anlaşıldığını söyle-
di. 2015 yılı sonuna varmadan Didim-
lilere bir hastane projesinin sunulaca-
ğını sözünü veren Zeybekçi; “Didim’in 
birinci sorunu hastane; yeni dönemde 
vekillerimizle takip edeceğimiz ilk 
şey Didim’in devlet hastanesi olacak’’ 
dedi. 2015 sezonunda bu konuyla 
hastanenin yapılacak yeri, yatak ka-
pasitesi, proje başlama ve bitim tarihi 
ile ilgili somut sözlerin vatandaşlara 
iletileceğini ifade etti.  

 Didim’in turizm potansiyeli hak-
kında da konuşan Zeybekçi; “Didim, 
sahip olduğu değerleri ve potansiyel-
leriyle turizmde yeniden yapılandıra-
bileceğimiz bir şehir. Didim’e zengin 
turistin geldiği, sağlık turizminin, 
spor turizminin ve kültür turizmi gibi 
bütün unsurlarının oluştuğu yeni bir 
planlama yapabileceğimiz inanılmaz 
zengin alanlarımız var. Bu bölgeler çok 
iyi planlanmalı. Didim, 12 ay turizmin 
olabildiği bir turizm merkezi olmalı 
dedi. Didim’in Türkiye’nin golf mer-
kezi olabileceğini kaydeden Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi, Didim’in bütün 
spor oyunlarının çok rahat bir şekilde 
yapılabildiği ve kampların gelebildi-
ği bir merkez olması gerektiğini ve 
Ege’nin sağlık merkezi olması gerekti-
ğini sözlerine ekledi. 

BAKAN ZEYBEKÇİ DİDİM’DEYDİ
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TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu 
İl İcra Komitesi Toplantısı Odamızda 
gerçekleşti. Toplantıda 25 Mayıs’ta 
gerçekleşen Ege Bölge Toplantısı 
ve Aydın Ticaret Borsası –  Kadın 
Girişimciler Kurulu işbirliğinde 
yürütülen Ur-Ge Projesi hakkında bilgi 
paylaşımında bulunuldu. Ağustos 2015 
tarihinde gerçekleşecek olan 2. Ege 
Bölge Toplantısı ile ilgili görüşmeler 
yapıldı. Anadolu Ateşi Junior ekibinin 
Aydın’a getirilmesiyle ilgili gelişmeler 
görüşüldü. Söke Ticaret Odası 
tarafından belirlenen Yöre Pazarı 
projesi konusunda bilgilendirme 
yapıldı. 

KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU TOPLANTISINA EV SAHİPLİĞİ YAPTIK

Didim İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sel-
çuk iade-i ziyaretler kapsamında Didim 
Ticaret Odasına ziyarette bulundu.

Ziyarette Emniyet Müdürü Özgür 
Selçuk’u Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ ile birlikte Yönetim Kuru-

lu Üyeleri Mekin Subaşı ve Mehmet 
Urgancı ağırlayarak yeni görevinin 
kendisine ve ilçemize hayırlı olmasını 
dilediler. İlçe Emniyet Müdürü Selçuk, 
iyi dilekleri için Ticaret Odası yönetimi-
ne teşekkür etti. 

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu, 
Belediye Başkanı Deniz Atabay’a kayın-
pederinin vefatından dolayı başsağlığı 
ziyaretinde bulundu. Ziyarete Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban 

Üstündağ, Başkan Yardımcıları Gürol 
Çelik ve Mehmet Çelik Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mekin Subaşı ve Lütfü Karaas-
lan katıldı.

Ticaret Odası heyetini Belediye 

BAŞKAN ATABAY’A TAZİYELERİMİZİ BİLDİRDİK
Başkanı A. Deniz Atabay’la beraber 
Meclis Üyeleri Hatice Gencay, İbrahim 
Eray ve Sinan Ceyhan karşıladı.

Ticaret Odası Heyetinin Beledi-
ye Başkanına taziyelerini bildirdiği 
ziyarette ayrıca; yaz sezonunun 
durumu, Altınkum’da yapılan düzen-
lemenin halk ve esnaflar üzerindeki 
etkisi konusunda da fikir alışverişinde 
bulunuldu. 

Belediye Yönetimi yapmayı planla-
dıkları bisiklet yolları, yol çalışmaları 
konusunda bilgiler verdi. Belediyenin 
kendi serasını yapma konusundaki ça-
lışmaları anlatıldı. Bu çalışma ile park 
ve bahçe düzenlemesinde maliyetlerin 
düşeceği ve ilçeye ekonomik olarak 
katkı sağlanacağı anlatıldı.

Ziyaret sonrasında Belediye Yöne-
timi Ticaret Odası Heyetini teşekkür 
ederek uğurladı.
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Didim Ticaret Odası geçtiğimiz nisan ayında eğitim için 
bulundukları Estonya’da Türkiye Büyükelçiliğine ziyarette 
bulunmuşlardı. Ziyarette tanıştıkları Estonya Tallin Büyükel-
çiliği 1. Müsteşarı Fatma Çiğdem Tenker  Eşi ile birlikte yaz 
tatilini geçirdiği ilçemizde Ticaret Odasına iadeyi ziyarette 
bulundu. 

Ziyarete ev sahipliğini Didim Ticaret Odası Yönetim Ku-
rulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürol Çelik, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Mehmet Urgancı, Mekin Subaşı, Lütfü Kara-
aslan ve Celal Gümüş ve Meclis Üyesi Hikmet Atilla yaptı.

Ziyarette taraflar Türkiye ile ilişkileri oldukça iyi olan 
ve Türklerin çok sevildiği Estonya’da yatırım yapılabilecek 
alanlar hakkında sohbet etme imkanı buldular. Tenker özel-
likle Ev fiyatlarının çok yüksek olduğu Estonya’dan bir çok 
insanın tatil veya konut edinmek amacıyla ilçemize gelebi-
leceğini bunun için emlak sektöründe yaşanan kötü niyetli 

satışların önüne geçmenin önemli olduğunu vurguladı.
Başkan Üstündağ da bu durumun önüne geçmek için 

Oda bünyesinde yurt dışından konut edinenlere hizmet 
vermek üzere bir danışma birimi kurmayı düşündüklerini 
ifade etti. 

Özellikle turizm olmak üzere Fuarlarda yapılabilecek 
işbirliğinden bahsedilen görüşmede Estonyalı Turizm gaze-
tecilerinin de Didim’de misafir edilebileceğini ifade ettiler. 

Estonların yemek alışkanlıklarından bahseden ve sağlı-
ğına çok dikkat eden bir millet olduklarını söyleyen Tenker;  
Zeytinyağı faydalarının anlatılarak ciddi tüketim oluşturu-
labilineceğini ifade etti. Spor ve sağlık yatırımları bulunan 
Turizm tesislerine ve yabancılara hizmet veren kliniklere de 
çok ciddi talep olacağının altını çizdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrasında 
Başkan Şaban Üstündağ Müsteşara Ticaret Odası adına 
hediyeler takdim etti.

ESTONYA TALLİN BÜYÜKELÇİLİĞİ 1. MÜSTEŞARI DİDİM’DEYDİ

Didim Gaziler Derneği 
Sefer Tatar ve dernek 
üyesi gazilerimiz Rama-
zan Bayramı sonrasında 
Odamızı ziyaret etti. 
Gazilerimiz Yönetim Kurulu 
Başkanımız Şaban Üstündağ 

tarafından ağırlandı. 
İlçemizin genel durumu ve 
dernek çalışmaları hakkında 
sohbet edildi.  Karşılıklı 
fikir alışverişinin yapıldığı 
ziyaret samimi bir ortamda 
gerçekleşti.   

DİDİM GAZİLER DERNEĞİ 
ÜYELERİNİ MİSAFİR ETTİK
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 
(TOBB) de aralarında olduğu toplumun 
farklı kesimlerini temsil eden STK’lar 
teröre karşı tek ses oldu. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun da katıldığı 
‘Teröre karşı Sivil İnisiyatif’ konulu 
toplantıda STK’lar ortak açıklama ile 
teröre karşı tepkilerini dile getirdiler.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğ-
lu’nun ev sahipliğinde TOBB, Türkiye 
Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye 
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 
(TESK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfe-
derasyonu (Türk-İş), Mermur Sendi-
kaları Konfederasyonu ( Memur-Sen) 
, Türkiye Kamu-Sen, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile 
Hak-İşçi Sendikaları Konfederasyo-
nu’nun (Hak-İş) katılımıyla oluşturulan 
“Teröre Karşı Sivil İnisiyatif” Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardım-
cısı Ali Babacan, Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Nurettin Canikli ve Gıda Tarım 
ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile 
buluştu. Teröre karşı ortak açıklama-
nın seslendirildiği toplantıya bini aşkın 

konuk katıldı. Toplantıya Didim Ticaret 
Odasını temsilen Başkan Şaban Üstün-
dağ, Söke Ticaret Odası Başkanı Reşat 
Anya ve Nazilli Ticaret Odası Başkanı 
Nuri Arslan’la birlikte katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcık-
lıoğlu toplantının açılışında yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin yurtiçi ve 
yurtdışı kaynaklı bir terör dalgasıyla 
karşı karşıya olduğunu belirterek, 
“Vatandaşlar olarak can güvenliğimi-
zin sağlanması ve ülkemizde huzurun 
tesisi öncelikli talebimizdir” dedi.

Hisarcıklıoğlu,  Türkiye’nin her 
bölgesinde örgütlü, toplumun bütün 
kesimlerini temsil eden kuruluşlar 
olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıya katılımından dolayı Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu’na teşekkür 
eden Hisarcıklıoğlu, “Bizlerin ortak bir 
kaygısı var. Ülkemiz yurtiçi ve yurtdışı 
kaynaklı bir terör dalgası ile karşı 
karşıya. Vatandaşlar olarak can gü-
venliğimizin sağlanması ve ülkemizde 
huzurun tesisi öncelikli talebimizdir” 
diye konuştu.

Güven ve huzuru sağlamanın, 
kamu düzenini tesis etmenin devletin 
asli yükümlülüğü olduğunu ifade eden 
Hisarcıklıoğlu, hukukun içinde kalarak 
teröre karşı bütün önlemlerin alınma-
sını desteklediklerini kaydetti.

- STK’lardan ortak açıklama
Hisarcıklıoğlu’nun konuşması-

nın ardından inisiyatifi oluşturan 8 
STK’nın temsilcileri ortak açıklama 
metninin okudular. Açıklamada, terör 
eylemlerinden büyük üzüntü duyul-
duğu belirtilerek, siyaset yapmanın 
yolunun sandıktan geçtiğine vurgu 
yapıldı.

Sorunları tartışmanın ve gereken 
çözümleri bulmanın yerinin TBMM 
olduğu ifade edilen açıklamada, 
“Nedeni ne olursa olsun terör siyaset 
yapmanın ahlaki bir yolu olarak kabul 
edilemez” ifadesine yer verildi.

STK’ların ortak metni şöyle:
“Bugün Türkiye’nin dört bir tara-

fından Ankara’ya geldik.
Bizler ülkemizin çalışan ve üreten 

TİCARET ODASI BAŞKANI ÜSTÜNDAĞ “TERÖRE KARŞI SİVİL İNİSİYATİF” 
TOPLANTISINA KATILDI
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esnafı, çiftçileri, işçileri, memur ve girişimcileriyiz.
Ortak paydamız; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve 

insan hayatına saygıdır.
Bugün ortak bir kaygımız var. Ülkemiz, yurt içi ve yurt-

dışı kaynaklı bir terör dalgası ile karşı karşıya.
Maalesef menfur terör eylemlerinde çok sayıda vatan-

daşımızı kaybettik, asker ve polisimizi şehit verdik.
Bu ülkenin tüm vatandaşları olarak, bu gelişmelerden 

büyük elem, üzüntü ve geleceğe yönelik kaygı duyduğumuz 
için bugün buradayız.

Siyaset yapmanın yolu sandıktan geçer.
Son seçimlerde, milletimiz, sandığa teveccüh göstere-

rek, büyük bir olgunluk sergilemiştir.
Seçimlere katılımın ve yüce Meclisimizde oluşan temsi-

lin yüksekliği, bu olgunluğun en büyük göstergesidir.
Açıktır ki, siyaset yapmanın, sorunlarımızı tartışmanın 

ve gereken çözümleri bulmanın yeri yüce Meclisimizdir.
Nedeni ne olursa olsun, terör siyaset yapmanın ahlaki 

bir yolu olarak kabul edilemez.
Bizler bugün Türkiye’nin dört bir tarafından terörü 

lanetlemek için buradayız
Vatandaşlar olarak, can güvenliğimizin sağlanması ve 

ülkemizde huzurun tesisi öncelikli talebimizdir.
Güvenli bir ülkede yaşamak en doğal hakkımız ve bek-

lentimizdir.
Can güvenliği yoksa, düşünce ve ifade özgürlüğü, din ve 

vicdan özgürlüğü yoktur.
Can güvenliği yoksa, girişim özgürlüğü de yoktur.
Can güvenliği yoksa, esnaf da, işçi de, köylü de, girişim-

ci de, memur da yoktur.
Can güvenliği yoksa, çalışma özgürlüğü de yoktur.
Bugün, özgürlüklerimizin düşmanı olan terörü lanetle-

yerek, özgürlüklerimize sahip çıktığımızı göstermek için ve 
devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için burada-
yız.

Burada dikkate edilmesi gereken husus şudur: Her türlü 

terör özgürlüklerimizi kısıtlıyor.
Dikkatlerimizi dağıtıyor ve kaynaklarımızı tüketi-

yor.
Terör ve teröristler herkesin kendi işine huzur 

içinde odaklanmasını engelliyor, geleceğimizi karar-
tıyor.

Terörün ve teröristin çocuklarımızın geleceğini 
karartmasına izin vermeyeceğiz.

Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.
Ülkemizin birliğine, refahına ve geleceğine sahip 

çıkacağız.
Bugün bu amaçla buradayız.
Ülkemizin bütünlüğünü korumak, halkımızın 

esenliğini sağlamak, güven ve huzuru hukukun içinde 
kalarak hayata geçirmek devletin görevidir.

Açıktır ki, kamu düzenini tesis etmek devletin asli yü-
kümlülüğüdür.

Kamu güvenliği olmazsa, üretim olmaz, hizmet olmaz.
Kamu güvenliği olmazsa, istihdam olmaz, eğitim olmaz.
Kamu güvenliği olmazsa, refah artmaz.
Kamu güvenliği olmazsa, çocuklarımız için mutlu bir 

gelecek tesis edemeyiz.
Biz bugün bunun için buradayız.
Tüm halkımız gibi bizler de bu artan terör dalgasından 

üzüntü ve kaygı duyuyoruz.
Terör saldırılarının amacının, ülkemizin huzur ve istik-

rarını bozmak ve toplumda bir korku havası ve kaos ortamı 
yaratmak olduğunu biliyoruz.

Milletimizi ayrıştırarak, ülkemizin huzurunu bozmaya, 
kaos ve istikrarsızlık ortamı yaratmaya çalışanların oyunla-
rını boşa çıkarmak için bugün bir aradayız.

Bu duygu ve düşüncelerimizi Sayın Başbakanımızla 
paylaşmak için Türkiye’nin her yerinden bugün Ankara’ya 
geldik.

Bizler, kamu güvenliğinin hukukun içinde kalarak 
sağlanması amacıyla gerekli bütün önlemlerin alınmasını 
destekliyoruz.

Bu süreçte herkesin daha soğukkanlı ve sağduyulu 
olması gerektiğine inanıyoruz ve bu çerçevede, üzerimize 
düşen sorumlulukları istişare etmek için bugün buradayız. 

Bizler Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi 
Türkiye Kanadı olarak, yurt çapında örgütlü tüm teşkilatı-
mızla birlikte, ülkemizin her türlü sorununda elimizi taşın 
altına koyduk.

İnsanımız, geleceğimiz, kalkınma hedeflerimiz ve refa-
hımız için özgürlüklerin korunması, hukukun üstünlüğünün 
sağlanması ve kamu düzeninin tesisi konusunda üzerimize 
düşen sorumlulukları gerçekleştirmeye her zaman olduğu 
gibi hazırız. 

Bu çerçevede harekete geçiyor, ortak hassasiyetlerimizi 
paylaşan herkesi ve her kesimi Teröre Karşı Sivil Girişim’e 
davet ediyoruz.”
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KUŞADASI  VE SÖKE TİCARET ODALARI İLE BİRARAYA GELDİK

2015 turizm sezonunu değerlendir-
mek, 2016 turizm sezonu için hazırlık 
çalışmalarını planlamak, bölgede 
üretim ve ticaretteki ortak sıkıntıları 
belirlemek amacıyla Kuşadası ve Söke 
Ticaret Odalarına ziyaret gerçekleş-
tirdik.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Şaban Üstündağ Yardımcımız Gürol 
Çelik, Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
Celal Gümüş ve Mehmet Urgancı ile 
Meclis üyemiz ve Strateji Geliştirme 
Komisyonu Başkanımız Hikmet Atilla 
tarafından yapılan ziyaretlerin ilki 
Kuşadası Ticaret Odasına gerçekleşti. 

Heyet,  Kuşadası Ticaret Odası Başka-
nı Serdar Akdoğan ve Meclis Başkanı 
Mahmut Öztaş tarafından ağırlandı.

Ziyarette 2015 yaz sezonunda ya-
şanan problemler, turizm sektöründe 
yaşanan daralma ve yabancı ziyaretçi 
sayısında düşüş değerlendirildi. 2016 
sezonu için ortak hangi çalışmaların 
yapılabileceği istişare edildi.  

Her iki odanın bulunduğu ilçelerle 
ilgili hazırladığı raporlar karşılaş-
tırılarak ortak problemlerin tespit 
edilmesine ve bu problemlerin değer-
lendirilmesi için müşterek Yönetim 
Kurulu Toplantıları yapılmasına karar 

verildi.  Bu toplantılarda nitelikli 
personel eksikliğini gidermek için 
eğitim çalışmaları, kamu hizmetlerin-
de yaşanan aksamalar gidermek için 
gerekli mercilerle görüşmeler, ortak 
tanıtım çalışmaları ve fuar ziyaret-
lerinde değerlendirilmesi kararlaştı-
rıldı.  

Büyükşehir Belediyesinin uygu-
ladığı su fiyat tarifesinin işletmeler 
üzerinde oluşturduğu maliyet artışı 
değerlendirildi.  Bu konunun çözüme 
kavuşması için büyükşehir belediyesi-
ne ortak bir ziyaret gerçekleştirilebi-
leceği konuşuldu.
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Oda Yönetimleri genel sekreterlik-
lerin yapacağı hazırlık çalışmalarından 
sonra tekrar bir araya gelecek.

Bu ziyaretten sonra aynı gündemle 
Söke Ticaret Odasına ziyaret gerçek-
leştirdik.

Didim Heyetini, Söke Ticaret Oda-
sında; Yönetim Kurulu Başkanı Reşat 
Anya, Meclis Başkanı Behlül Er, Yöne-
tim Kurulu Başkan Vekilleri Ali Acar 
ve Murat Asrav, Meclis Başkan Vekili 
Turgut Şen, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali 
Baş ve İsmail Sayar, Meclis Üyesi Yusuf 
Günal ağırladı.

Ziyarette bölgenin ortak problem-
leri değerlendirildi, neler yapılabileceği 
istişare edildi. Yapılan çalışmalar anlatı-
larak tecrübe paylaşımında bulunuldu. 
Söke Ticaret Odası hazırlığını yürüttüğü 
ve yakın bölgenin ihtiyacına cevap 
verecek Mezbaha ve sebze meyve hali 

Ziyaretimizden  bir hafta sonra 1 Eylül tarihinde 
Söke Ticaret Odası Başkanımız Sayın Reşat Anya 
Kuşadası’ndaki yazlığında geçirdiği kalp krizi 
nedeniyle vefat etti. Başkanımıza Allahtan Rahmet 
yakınları başta olmak üzere, Söke Ticaret Odasına, 
TOBB ailesine ve tüm Sökelilere başsağlığı 
diliyoruz.

hakkında bilgiler paylaştı. Bu süreçte 
Didim Ticaret Odasının yapabileceği 
katkılar konuşuldu.  Didim’de ger-
çekleştirilen Oda Borsalar Güç birliği 
toplantısında dile getirilen Aydın’ın 
batı ve doğu yakasında açılması talep 
edilen üniversiteler kapsamında Milet 
Üniversitesinin kurulması için ortak 
neler yapılabileceği değerlendirildi. 
Didim Ticaret Odasının ilçemizdeki üç 
alan için yürüttüğü Unesco Kültür Mira-
sı çalışmalarının Söke Ticaret Odasının 
da girişimi ile Priene için de başladığı 
vurgulanarak, süreçte bilgi paylaşımı 
ile birlikte daha hızlı yol alınacağı 
vurgulandı. Yakın dönemde kaldırılan 
ambargo sonrası önemli bir yükseliş 
beklenen İran pazarındaki fırsatları 
görmek için ekim ayı içerisinde bu ülke-
ye ortak ziyaret gerçekleştirilmek üzere 
hazırlık yapılmasına karar verildi.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Di-
dim ilçesinde gerçekleşebilecek; Tarım, 
Hayvancılık ve Kırsal Turizm destekleri 
konusunda fikir alış verişinde bulun-
mak üzere, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu Aydın İl Koordina-

törü Erhan Çiftçiyi ziyaret etti. 
Didim Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Baş-
kan Yardımcısı Gürol Çelik, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Lütfü Karaaslan ve 
Mekin Subaşı tarafından gerçekleş-

tirilen ziyarette Erhan Çiftçi 7. Didim 
Turizm Yatırım Zirvesine davet edildi. 
Çiftçi de zirveye katılmaktan dolayı 
mutluluk duyacağını, açıklanacak yeni 
desteklerden sonra ilçede tanıtım 
toplantıları da yapacaklarını söyledi. 

DESTEKLERİ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TKDK’YI ZİYARET ETTİK
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FUARLAR

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür-
lüğü,  eleman arayan ve iş arayanları 
buluşturmak amacıyla bu yıl 4. sü 
düzenlenecek olan Aydın İstihdam 
Fuarı öncesi Odamızda işverenlerle bir 
araya geldi.

12 Şubatta yapılan toplantıya 
İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi fuarın 
detaylarını anlattı.  Aydının çeşitli 
yerlerinden 4 bine yakın kişinin ziyaret 
ettiği fuarda İşletmelerin stant açarak 
nitelikli eleman ihtiyacını karşılaya-
bileceğini söyledi. En azından bir CV 
bankası oluşturarak ihtiyaç olması 
durumunda bu kişilerle görüşebilecek-
lerini hatırlattı.  Fuar dışında istihdam 
olanakları ve kalifiye iş gücü oluştur-
ma için gerçekleştirilen projelerden 
bahsetti.

Terzi; kalifiye eleman sorununun 
çözülmesi noktasında İş-Kur’un iş başı 
eğitim programları, umem kursları ve 
benzeri birçok hizmet verildiğini belir-
terek “Sizler bizden yeter ki isteyin. İş 
başı kurslarımız var. UMEM kurslarımız 
var. İsterseniz siz kurs açın biz size 
öğretici gönderelim ve masraflarını biz 
karşılayalım. Bu noktada İlimizde iş-
verenle işçiyi buluşturmak için Ticaret 
Odaları, Üniversiteler ve derneklerle 
İstihdam fuarı yapacağız. Geçen yıl 
3-4 bin kişi bu fuara katıldı. Sizlerin de 
destekleriyle bu yıl bu rakamı 7-8 bine 
çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Toplantının açılışında konuşan 
Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı 
Hilmi Yıldırım; işsizlik sigortası, işsizlik 
ödeneği gibi bilgilerin önceden yurt 
dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlar-
dan öğrenildiğini belirterek, Türki-
ye’de de artık bu tür iş ve hizmetle-
rin verilmeye başlandığını söyledi. 
İş-Kur’un iş bulma ve işsizliğin önüne 
geçilmesi noktasında yaptığı çalışma-
ların önemli olduğunu ve kendisinin 
de bu hizmetlerden yararlandığını 
kaydeden Yıldırım işverenler açısından 
da İş-kur’un hizmetlerinin olduğunu 
söyledi.

Didim Belediye Başkan yardımcısı 

Salih Bankoğlu da işsizlik ve istihda-
mın ülke açısından sorun olduğunu 
belirterek “İlçemiz Didim’de nüfus 
anlamında en fazla büyüyen ilçelerden 
birisi. Biz belediye olarak en büyük 
istihdamı oluşturuyoruz. Görüşüp 
konuştuğumuz 100 kişiden % 50’si 
iş anlamında bilgi istiyor. İşsizliğin 
önüne geçilmesi noktasında İŞKUR’un 
çalışmaları var. Bu noktada kalifiye işçi 
bulma noktasında zorlanıyoruz. Biz 
belediyede 4 kepçe operatörü aradık 
2 tane bulduk ama 2 tane bulama-
dık. vasıflı eleman sorunu var.” dedi. 
Didim’de son zamanlarda yatırım 
anlamında marka otellerin gelmeye 
başladığını kaydeden Bankoğlu, bu 
tür tesislerde nitelikli eleman ihtiyacı 
doğacağını, işveren ile işçinin bir araya 
gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Toplantıya Didim Kaymakamı 
İskender Yönden, Didim Ticaret Odası 
Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Gürol Çelik, 
Belediye Başkan Yardımcısı  Salih 
Bankoğlu, Esnaf Odası Başkanı Yaşar 
Pektaşoğlu, Didim Esnaf Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başka-
nı Ali İhsan Kubaliç, Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Mekin Subaşı, 
İşkur Söke Hizmet Merkezi Müdürü 
Cemil Altun, Kent Konseyi Başkanı 
Osman Ayyıldız, DİTAB Başkanı Sevinç 
Karataş, Didim Belediye Meclis Üyesi 
Ali Çağlar Ticaret Odası Meclis Üyeleri 
Savaş Cengiz ve Mustafa Cem Tuntaş 

İŞKUR AYDIN’DA İŞ ARAYANLA İŞVERENİ BULUŞTURDU

ile turizmciler katıldı.
Toplantıya katılanlar İş-Kur’un 

hizmetleriyle ilgili sorular sorarak bilgi 
aldı.

Aydın İnsan Kaynakları ve İstihdam 
Fuarı geçtiğimiz yıl Aydın Merkezde, 
Eski otogar alanında yapılmış,  iki gün 
süren fuara 45 firma katılmıştı.

Fuar bu yıl 28 - 29  Nisan tarihle-
rinde Aydın Kent Meydanı’nda yapıldı. 
İşyeri temsilcilerinin ve iş arayanların 
katıldığı fuar 2 gün boyunca devam 
etti. Didim Ticaret Odası ilçemizde fa-
aliyet gösteren ve özellikle yaz sezonu 
öncesi eleman eksikliği yaşayan işlet-
melere yardımcı olmak için bu fuara 
katılarak başvurular topladı.
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Didim ticaret odası Didimlileri gıda ve 
içecek firmalarının uluslararası are-
naya çıkış noktası olan FOODEX İzmir 
Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarıyla 
buluşturdu.

Fuarın gerçekleştiği uluslar arası 

İzmir fuar alanına ücretsiz ulaşım 
sağlayan Odamız, Didim halkını ve 
Didim Meslek Yüksekokulunda eğitim 
gören öğrencileri, sektörün üreticisi,  
tüketicisi, tedarikçi ve toptancısıyla bir 
araya getirdi.

Didim’den fuara katılan, Di-
dim Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mekin Subaşı ve Mehmet 
Urgancı’nında yer aldığı 40 kişilik grup 
sektördeki yenilikleri görme fırsatı 
buldu.

İZMİR GIDA FUARINA ULAŞIM SAĞLADIK

Türkiye’nin turizm alanındaki en önem-
li buluşmalarından biri olan ‘Travel 
Turkey İzmir’ Turizm Fuar ve Konfe-
ransı 04 Aralık 2014 tarihinde İzmir 
Uluslararası Fuar Alanında yapıldı.

Didim Ticaret Odası İzmir Turizm 
Fuarına katılmak isteyen Didim halkı, 
turizmciler ve ADÜ Didim Turizm 
Meslek Yüksekokulundan oluşan 110 
kişiye gerçekleştirdiği organizasyonla 
ücretsiz ulaşım sağladı.

Aralarında Didim Ticaret Odası Baş-
kanı Şaban Üstündağ, Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Urgancı ve Meclis Üyesi 
Veysel Ece’nin de bulunduğu katılım-
cılar, Ticaret Odası, Didim Belediyesi, 
DİTAB ve Didim Turizm Derneği’nin 
ortak organizasyonuyla hazırlanan Di-
dim standını görme ve yerli ve yabancı 
birçok turizm destinasyonunu tanıma 
imkânı buldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Şaban 
Üstündağ fuar hakkında; ‘’ Ülkemiz 
turizm sektörünün en önemli etkin-
liklerinden biri. Geçtiğimiz yıllarda 

olduğu gibi ilgi duyan Didimlilerin 
fuara ulaşımını kolaylaştırdık. Ziyaret-
çiler Türkiye’nin ve değişik ülkelerle 
bölgelerin turizm zenginliklerini, farklı 

destinasyonlarını yerli ve yabancı tu-
rizm yatırımcılarını, acenteleri ziyaret 
ederek bilgiler edinme ve görüşmeler 
yapma fırsatı yakalıyorlar,’’ dedi.

İZMİR TURİZM FUARINA ÇIKARMA YAPTIK
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FUARLAR

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ katıldığı Travel Turkey İzmir 
Fuarında bir dizi görüşme yapma 
imkânı buldu. 

Yunanistan standında Samos Valisi 
Nikolaos Katrakazos, Midilli Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Thra-
syvoulos Kalogridis ve Girit’te faaliyet 
gösteren Sky Express havayollarının 
sahibi Agememnon Kikerakis ile 
görüşen Şaban Üstündağ, ilçemiz 
hakkında bilgiler aktardı.  Samos, mi-
dilli ve Girit ile gerçekleştirilebilecek 

ticari ilişkiler hakkında görüş 
alışverişinde bulundu. 

Kos Adasıyla yürütülen işbirliği 
görüşmeleri konusunda önemli 
bir rol üslenen ve Geçtiğimiz gün-
lerde İlçemize gelen Yunan Heyette 
bulunan Kos Ticaret Odası Turizm 
Bölümü Başkan Yardımcısı Sarantis 
Dimitrios’ta görüşmelerde Başkan 
Şaban Üstündağ ile birlikteydi. Şaban 
Üstündağ, Dimitrios’la karşılıklı sefer-
ler konusunda gelinen süreç hakkında 
değerlendirmeler yapma fırsatı buldu.

ÜSTÜNDAĞ İZMİR TURİZM FUARINDA YUNAN ADALARININ TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Ticaret Odası Didimlilerin 20. İzmir 
Yapı Fuarına ulaşımını sağlayarak sek-
tördeki yenilikleri görme, iş bağlantı-
ları kurma fırsatı sundu. Fuar alanına 
ulaşımı sağladı. 

YAPI FUARI - TURKEYBUILD İZMİR 
1995 yılından bu yana düzenlenen 
fuar, alan büyüklüğü, katılımcı ve 
ziyaretçi sayısıyla Yapı Fuarı - Turkey-
build İstanbul’dan sonra ülkemizdeki 
2. büyük yapı zirvesi olma özelliği 
taşımaktadır. 

TİCARET ODASI DİDİMLİLERİ İZMİR YAPI FUARIYLA BULUŞTURDU
Yapı Fuarları - Turkeybuıld, her 

yıl büyüyen fuar alanları, zenginle-
şen ürün ve hizmetleri, artan yerli ve 
yabancı katılımcı sayısı ile dünya stan-
dartlarında hizmet sunan uluslararası 
bir yapı malzemeleri ve teknolojileri 
zirvesidir.

Yapı Fuarları – Turkeybuıld,  bölge 
yapı sektörünün en son ürün ve 
hizmetlerini sergileme ve takip etme 
olanağı sunmanın ötesinde, ulusla-
rarası bir “İş Geliştirme Platformu” 
olarak öne çıkmaktadır. 

Türkiye’nin turizm alanındaki en 
önemli buluşmalarından biri olan 
EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı dünyanın ve 
Türkiye’nin dört bir yanındaki otelleri, 
acenteleri, işletmecileri, girişimcileri, 
turizm profesyonellerini ve tatil sever-
leri buluşturuyor. 

Didim Ticaret Odası Yönetimi ve 
Meclis Üyeleri neredeyse tam kadro 
EMİTT İstanbul Turizm Fuarına katılım 
sağladı. 

Didim Ticaret Odası Adına Fuara 
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban 
Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi 
Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan 

Yardımcıları Gürol Çelik ve Mehmet 
Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Mekin 
Subaşı, Lütfü Karaaslan ve Mehmet 
Urgancı Meclis Üyeleri Ömer Vela, 
Ali Hikmet Atilla, Veysel Ece, Nihat 
Sandıkçı, Mustafa Cem Tuntaş, Meslek 
Komitesi Başkanı Şenol Gökçe ve Dis-
iplin Komisyonu Başkanı Yunus Emre 
Kaya Katıldı. Didim Standında Kaymak-
am İskender Yönden, DİTAB Başkanı 
Sevinç Karataş, Belediye Meclis 
Üyeleri, DİTAB Danışmanı Tahir Tayyar 
Cengiz, Esnaf Odası Başkan Yardımcısı 
Kazım Eser ve Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile birlikte yer aldılar.

Katılımcılar, Didim Ticaret Odası, 

DİDİM EMİTT’E KANUKSEVERLİĞİNİ GÖTÜRDÜ

Didim Belediyesi, DİTAB ve Didim Tur-
izm Derneği’nin ortak organizasyonuy-
la hazırlanan Didim standını görme 
ve yerli ve yabancı birçok turizm 
destinasyonunu ziyaret etme imkânı 
buldu. Çeşitli il ve ilçeleri temsilen Di-
dim Standını ziyaret eden birçok Vali, 
Kaymakam, Belediye Başkanı ve Oda 
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Başkanlarını Didim Standında ağırladı.
Fuar hakkında görüşlerini aktaran 

Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban 
Üstündağ; ‘’Öncelikle Didim’in tanıtımı 
noktasında kurumlarımızca gösterilen 
işbirliğini takdir ettiğini, Dünyanın 
en büyük turizm fuarlarından olan 
ve bu yıl 19’uncusu düzenlenecek 
Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuarında Didim’i profe-
syonel olarak temsil edildiğini belirt-
erek, Didim standının geçtiğimiz ay 
gerçekleştirilen Travel Turkey İzmir 
Fuarı’nda olduğu gibi yoğun ilgi çek-
mesini bekliyoruz’’ dedi.

Şaban Üstündağ sözlerine şöyle 
devam etti; ‘’Bu fuarlar turizm 
satıcısı ile alıcısının bir araya getiri-
yor. Bir başka yönüyle de Sektörde 
çalışanların, kamu kurumlarının 
ve odalarında ufuklarını açmasıdır. 
Bu açıdan bu tür fuarlara katılmak 
önem arz ediyor. Yapılması gereken 
bütün işleri bir an önce bitirme çabası 
içindeyiz.  Fakat bu kolay değil Ancak 

bu süreci ellimizden geldiğince 
hızlandırmak adına gayret ediyoruz. 
Hepimizin gayreti bu noktadadır. 
2015 EMITT fuarında Didim standını, 
kurumsal işbirliğinin ortaya çıkardığı 
bu güzelliği hep birlikte görüp hissedi-
yoruz, Her birimiz bir taraftan tüm op-
eratör ve seyahat acentelerini ziyaret 
edecek, kendi standımıza davet ederek 

konukseverliğimizi de hissettireceğiz 
dedi. 

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 
ve Seyahat Fuarı (EMITT), 19 yıldan 
bu yana dünyanın ve Türkiye’nin dört 
bir yanındaki otelleri, acenteleri, 
işletmecileri, girişimcileri, turizm 
profesyonellerini ve tatil severleri 
buluşturuyor. 

38. İstanbul Yapı, inşaat malzemeleri 
ve teknolojileri Fuarına ücretsiz ulaşım 
sağlayarak sektördeki yenilikleri 
görme, iş bağlantıları kurma Fırsatı 
sunduk. Fuar alanına ulaşım sağladık.

YAPI FUARI - TURKEYBUILD İSTANBUL
1978’den bu yana düzenlenen Yapı 
Fuarı - Turkeybuild İstanbul, yapı sek-
törünün bütün bileşenlerini bir araya 
getiren en büyük ve en önemli “Yapı 
Fuarı” olma özelliğini sürdürmektedir. 
Düzenlendiği ilk yıldan günümüze 
kadar geçen sürede sektör profesyo-
nellerinin verdikleri destek ve katkıyla 
her yıl büyüyerek katılımcı ve ziyaretçi 
sayısını arttırmayı başarmıştır.

Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul, 
Yeni Salonlar ve Açık Alan ile Toplam-
da 100.000m2, ürün gruplarına göre 
ayrılmış salonlarındaki 1.250 katılımcı 
ile, ‘Balkanlar, Rusya ve BDT Ülkeleri 

YAPI FUARI - TURKEYBUILD İSTANBUL’A ÜCRETSİZ ULAŞIM 
SAĞLADIK

ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı 
kapsayan bölgedeki en büyük 
fuar olma özelliği taşımaktadır.
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