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Değerli Üyelerimiz, Sevgili Hemşerilerim
Didim Ticaret Odası son yıllarda geçirdiği dönüşüm ve yaptığı çalışmalarla kabuk değiştirmektedir. Bu yıl içerisinde tamamlayacağımız
projelerimiz bu değişimi hızlandıracak, üyelerimize büyük kolaylıklar
sağlayacaktır.
Bu çalışmalardan biri olan Odamızın Güney Ege Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirdiği Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi projesi ve aynı
proje kapsamında yer alan Didim İşletme ağı çalışmalarımız tamamlanmıştır.
Çalışma kapsamında üyemiz olsun olmasın Didim’deki tüm işletmeler için bir web sayfası hazırlandı. Her işyeri sahibinin kendi kontrolünde
olan, sosyal medya kullanma rahatlığındaki web sayfası ile paylaşımlar,
duyurular yapılabiliyor. İlçemizde yaşayan veya tatil yapanlar aradıkları
işletmelere kolayca ulaşıyor. Arama yapan kişinin konumunu belirleyen sistem, kullanıcının aradığı kategorideki işletmeleri en yakınından
en uzağına sıralıyor. Kişi istediği işletmeye yol tarifi alabiliyor. “Direkt
Bağlantı” özelliği ile iletişime geçmek isteyen potansiyel müşteri veya iş
ortaklarıyla direk mesajlaşabiliyor.
Odamızın vizyonu olan; ‘’altyapısı ve hizmet kapasitesini E-Oda
seviyesine geliştirmiş, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde Didim’i etkin
olarak tanıtan bir kurum olmak’’ hedefini gerçekleştiren projemizle
Türkiye’nin ilk dijital envanter çalışmasını yapmış olduk.
Yine bu yıl içerisinde tamamladığımız Akreditasyon çalışması ile üyelerimize verdiğimiz beş yıldızlı hizmeti belgelendirmiş olduk.
Yapılan her çalışmada fikirleri ile katkı sunan önerileri ile Odamızın gelişmesine katkı sağlayan Meclis Üyelerimize teşekkür ediyoruz.
İlçe ekonomimizi ayakta tutan esnaflarımıza fayda sağlayacak her işin
destekçisiyiz.
Geçtiğimiz yıl katıldığımız Türk-Yunan deniz turizmi forumunda eski
ve yeni İzmir Yunanistan başkonsolos ile gerçekleştirdiğimiz peş peşe
görüşmeler ile 3 yıldır üzerinde çalıştığımız adalarla ticaretimizi geliştirme gayretindeyiz.
Ayrıca bu dönem İlçemizin tanıtımı adına önemli bir işi Didim Ticaret
Odası olarak ödüllendirdik, 2016 yılı için Salcano Bisiklet üretimini
yaptığı bir modele ilçemizin ismini verdi. Bu durumun gerçekleşmesinde
firmanın Didim Bayii Sümer Bisikletin de büyük katkıları var. Bu amaçla
Meclisimizin kararı ile Salcano Didim bayisi olan Sümer Bisiklete teşekkür plaketi verildi.
Odamız, ilçemiz ve ülkemizin ekonomik gelişmişliğini arttırmak için
üyelerine yön göstermeye, kalkınmışlığını arttırmaya gayret edecektir.
Artık eskisinden de çok çalışmaya, gayret etmeye ihtiyacımız olacaktır.
Son olarak 15 Temmuzda yaşananlar ortaya koymaktadır ki biz koştukça
paçamızdan asılanlar çok olacaktır, yine bu engellemeler Milletimiz ve
milletimizden güç alan kurumlarımızın işbirliği ile amacına ulaşmadan
yok edilecektir. Bir kez daha belirtmek gerekir ki Didim Ticaret Odası
olarak ‘‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’’ düsturu ile İlçemiz ekonomisinin temsilcisi olarak devletimizden, milletimizden ve demokrasiden
yanayız. Halkın iradesiyle seçilmiş yüce meclisimizin tüm vekillerinin ve
meşru hükümetin yanındayız. Halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, demokrasi mücadelesinde şehit düşen vatan evlatlarına
Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Şaban Üstündağ
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Üyelerimiz
Görevde bulunduğumuz 3 yıldan bu tarafa Odamızın hizmet kalitesini ve bilgi
birikimini arttırmayı hedef edindik. Odamız üyelerini beş yıldızlı hizmetle buluşturmayı amaçladık.
Öncelik bilgi güvenliği diyerek Odamız arşivini yanmaz metal dolaplarla modernize ettik. Odamız ve üyelerimize ait olan 400.000 basılı evrakı dijital ortama
aktardık.
Eğitim çalışmalarımız kapsamında yüzlerce kişinin faydalandığı; Uygulamalı
Girişimcilik, Muhasebe, İngilizce, Müşteri İlişkileri Yönetimi kursları açtık. Birçok
alanda panel ve konferanslar düzenledik.
İlçemizin sorunlarını çözüm bulmak için girişimlerde bulunduk. Aksayan
bölünmüş yol çalışmaları, Didim’i Kazıklı üzerinden Bodrum Havalimanına
bağlayacak olan turizm yolunun yatırım programına alınması, yeni bir hastane
ihtiyacımız, üniversitemizin kendine ait bir yerleşkeye sahip olması, İlçemizin
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destinasyon listesine girmesi, ilçemize cezaevi
yapılmaması gibi bir çok alanda bakanlıklar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdik. Bu kapsamda bölünmüş yol çalışmalarımız tamamlandı, turizm yolumuz
yatırım programına alındı, Üniversitemize yeni bir yerleşke kazandırıldı, hastane
yatırımımız için sözler alındı.
7 yıldan bu yana gerçekleşen Turizm Yatırım Zirvelerimizde turizmin sorunlarına çözüm yolları aradık. Son iki yılda zirvelerimize kurumsal bir yapı kazandırmaya çalıştık. Odamızın ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz Kurumlar Arası
Koordinasyon Toplantıları ile ilçemizin sorunlarını ortak bir platformda konuştuk.
Yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile ilçemizde gerçekleştirilen festivallere katkı sunduk.
İlçemizin ticaret ve turizmine katkı yapacağını düşündüğümüz yabancı heyetlerle
karşılıklı görüşmeler ve ziyaretler gerçekleştirdik. Yunan Adaları ile karşılıklı
seferler yapılabilmesi için girişimlerde bulunduk.
Odamız bünyesinde bulunan İŞKUR ve KOSGEB temsilciliği ile hem esnaflarımıza hem de desteklerden faydalanmak isteyen halkımıza hizmet verdik.
Çalışmalarımıza yeni kaynaklar sağlamak üzere proje kültürümüzü geliştirerek 2015 yılı içerisinde 3 projemiz için Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan (GEKA)
destek sağladık. Tatil öncesi Didim’i araştıranların doğru bilgiye ulaşmasını
kolaylaştırmak, Didim’e gelen kişilerin daha çok yer görmesini sağlamak amacı
ile www.didimgezgini.com isimli web sitesini hayata geçirdik. Türkiye’nin coğrafi
konum özellikli ilk destinasyon tanıtım sitesi olan web sitesi için ilçe genelinde
fotoğraf çekimleri gerçekleştirerek çok geniş bir görsel arşiv oluşturduk. Didim
İşletme Ağı projemizde ise tamamen kendi geliştirdiğimiz yazılımla GEKA’nın
destekleri ile Türkiye’nin ilk yerel işletme ağını hayata geçirdik.
Üyelerimizi beş yıldızlı hizmetle buluşturacağımız İSO 9001 – 2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akredite Oda çalışmalarımızı 2016 yılı içerisinde tamamladık.
KOSGEB Yurtdışı İş Gezisi Desteği kapsamında Odamızın organizasyonuyla
Berlin’e yapılan iş gezimize iş adamlarımız ve ilçe protokolümüzden temsilciler
katıldı. İki günlük ikili görüşmelerde iş adamlarımız Almanya’daki mevkidaşlarıyla
oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdi.
Katkılarınız için size teşekkür ediyoruz. Sizden aldığımız güçle sizin için
çalışıyoruz.
Didim Ticaret Odası olarak diğer tüm anayasal kurumlar gibi varlığımızı
demokrasiye borçluyuz. Yapılan her iş ülkedeki istikrar ve güven ortamı sayesinde bir anlam ifade etmektedir. Aksi halde yapılan her şey beyhude çabadır.
15 Temmuz gecesi yaşadığımız darbe girişimi tüm halkımız gibi bizi de derinden
yaralamıştır. Milletimizin iradesine ve demokrasimize karşı yapılmak istenen
kalkışma yine milletimiz ve milletimize ait olan devlet kurumlarımızın takdire
şayan dayanışması sonucu amacına ulaşmadan bastırılmıştır. İlçemiz ekonomisinin temsilcisi olarak devletimizden, milletimizden ve demokrasiden yanayız.
Halkın iradesiyle seçilmiş yüce meclisimizin tüm vekillerinin ve meşru hükümetin
yanındayız. Bu vesile ile bir kez daha Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor,
demokrasi mücadelesinde şehit düşen vatan evlatlarına Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
DİDİM TİCARET ODASI 3

FUARLAR
EĞİTİM
KÜNYE

KÜNYE
SAHİBİ
ŞABAN ÜSTÜNDAĞ

SORUMLU YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜ
MUSTAFA ERĞAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

GENEL SEKRETER

DİDİM TİCARET ODASI ADINA

4 DİDİM TİCARET ODASI

EDİTÖR

SAYFA TASARIM ve BASKI

ALİ KAYABAŞI

YABANERİ MATBAACILIK AMBALAJ VE YAYINCILIK TİC. LTD. ŞTİ.
BORNOVA CAD. NO:9/6 B IŞIKKENT BORNOVA -İZMİR
TEL: 0232 472 07 77

BASKI TARİHİ:

İçindekiler
6- 15 TEMMUZ
15 Temmuz darbe girişimine en güçlü tepkiyi verdik
10 - PROJE
Didim İşletme Ağı ile Didim’deki her işletmeye web
tanıtım sayfası
12- KURUMSAL GELİŞİM
Didim Ticaret Odası Beş Yıldızlı Oda Oldu
17- PROJE
Tanıtım Sitemiz ile Didim’i dünyaya duyuruyoruz
19- KURUMSAL GELİŞİM
Didim Ticaret Odası Web Sitesi
Baştan Aşağı Yenilendi
20- PROJE
Tanıtım Filmimiz yüzbinlerce kişiye ulaştı
22- LOBİ
Didim Bölünmüş yolunun bitirilmesi için
çalışmalara katkı sunduk
23- LOBİ
Girişimlerimiz Neticesinde Üniversitemize
Yer Tahsisi gerçekleşti.
24- LOBİ
İlçemizin sorunlarını her platformda
dile getiriyoruz
30- ORGANİZASYON
Turizm Zirvelerimiz Turizmin nabzını tutuyor
35- FUAR
İlçemiz adına Fuarlarına katkı sağlıyoruz.
36- KURUMSAL GELİŞİM
Çeşitli kurumlardan üyelerimize
İndirim Avantajları sağladık
37- LOBİ
Harç Takip Sistemi Ticaret Erbabına
Zaman Kazandırıyor

39- DIŞ İLİŞKİLER
Yunan adalarıyla karşılıklı seferler için
görüşmeler gerçekleştirdik
43- DIŞ İLİŞKİLER
Yurt Dışı heyetleri ile bir araya geldik
45- LOBİ
Üyelerimizin sorunlarına çözümü için
görüşmeler gerçekleştirdik.
48- EĞİTİM
Didim Ticaret Odası Okul Gibi
50- EĞİTİM
Girişimcilik Eğitimlerimiz yatırımcılara
yön gösteriyor
52- ORGANİZASYON
Halka Açık Etkinliklerle İlçenin Kültürel Altyapısına
Katkı Sağlıyoruz
54- LOBİ
Unesco’yu Didim gündemine taşıdık
56- PROJE
Proje Birimi oluşturarak 3 projemize
finans desteği sağladık
59- ORGANİZASYON
İlçemize Katkı sağlayan her organizasyonda varız
70- DIŞ İLİŞKİLER
Didimli İşadamlarını Alman Sivil Toplum Kuruluşları
ve Berlinli İş Adamları İle Bir Araya Getirdik
73- TALEPLERİMİZLE YAPILAN DÜZENLEMELER
Odalar Ve Borsaların TOBB Aracılığı İle
Ekonomi Koordinasyon Kuruluna İlettiği ve
Çözüme Kavuşturduğu Konular

Dergimizdeki yayınlanan imzalı yazılardaki görüşler
yazara aittir. Reklamlar reklamveren şirketlerin

sorumluluğundadır. İmzalı yazıların özel arşiv fotograf ve çizimlerinin her hakkı
saklıdır. Sahibinin yazılı izni olmadan kullanılamaz.

YÖNETİM YERİ
DİDİM TİCARET ODASI BASIN HALKLA İLİŞKİLER SERVİSİ
ADRES: YENİ MH. 19 MAYIS CD. NO:21 DİDİM
www.didimto.org.tr TEL: 0256 811 25 63

DİDİM TİCARET ODASI DERGİSİ - ÜCRETSİZDİR
4 AYDA BİR YAYINLANIR
SAYI 4 - EKİM 2017
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15 TEMMUZ

TOBB Koordinesinde 19 Temmuzda tüm Türkiye de eş zamanlı yapılan basın toplantımız

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE EN GÜÇLÜ TEPKİYİ VERDİK
15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün teşebbüs ettiği kanlı darbe girişimine karşı Didim Ticaret Odası
olarak aynı gece 01:33’de SMS Sistemimizde kayıtlı bulunan
4223 kişiye mesaj gönderilmiş, darbeye karşı meydanlara
demokrasiye sahip çıkma çağrısı yapılmıştır. 01:46’da Odamızın resmi sosyal medya hesabından ‘’Varlığımızı demokrasiye borçluyuz’’ mesajı yayınlanmıştır. Ertesi gün Yönetim
Kurulu Başkanımız Şaban Üstündağ ve Meclis Başkanımız
Hilmi Yıldırım imzası ile “Devletimizden, Milletimizden ve
Demokrasiden yanayız” başlıklı bir metin kaleme alınmış
saat 16:36’da basın mensupları ile paylaşılmış ve sosyal
medya hesabımızdan yayınlanmıştır. 19 Temmuz günü de
TOBB’un tüm Türkiye’deki 365 oda ve borsa ile eş zamanlı
organize ettiği bir basın toplantısı ile Oda Yönetim Kurulu
ve Meclisimiz “Demokrasi Vazgeçilmezimiz, Milli İrade Gücümüz, Kardeşliğimiz Geleceğimiz“ başlıklı bildiriyi paylaşmıştır. Kurumumuz ilk gününden itibaren demokrasi nöbetlerine katılım sağlamış, aynı zamanda 1 gün için masraflar
üstlenilmiştir. Kurum aracımız Kaymakamlığımızın talebi le
emniyet müdürlüğüne tahsis edilmiştir. Başbakanlığımızın
açtığı 15 Temmuz Yardım Kampanyasına 5 Bin TL katkıda
bulunulmuştur. Oda binamızın cephesinde ve ilçe genelinde
tarafımızca kiralanan 4 billboard üzerinde darbeye karşı mesajlarımız 1 ay süre ile asılı kalmıştır.
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2017 yılında 15 Temmuzun yıl dönümünde kaymakamlıkça düzenlenen anma programlarına da Odamız adına iştirak

Darbe girişimine karşı ilçe genelindeki bilboardlarda yer alan mesajımız.

13 Temmuz 2017’de 15 Temmuz’un yıl dönümünde yapılan basın toplantısı
edilmiştir. Didim Müftülüğünün Merkez Camiinde gerçekleştirdiği mevlit
programına ve 15 Temmuz akşamı Didim Cumhuriyet Kent Meydanında gerçekleşen anma etkinlikleri ve demokrasi nöbetine iştirak edildi. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği tarafından
hazırlanan ülke genelinde tüm oda ve
borsalarca tek tip olarak düzenlenen
billboardlar ilçe genelinde 4 ayrı yere
asılmış, afişlerden 200 adet, broşürlerden de 1500 adet çoğaltılarak esnaflarımıza ulaştırılmıştır.
13 Temmuz günü Türkiye’nin sivil
toplumunu temsil eden; Türkiye-AB
Karma İstişare Komitesi Türkiye kanadı olan, TÜRK-İŞ, TESK, MEMUR-SEN,
HAK-İŞ, TZOB, TİSK, KAMU-SEN ve
TOBB 15 Temmuz’un yıl dönümünde 81
ilde eşzamanlı bir açıklama yaptı.
Didim’de de ortak metne imza atan
çatı örgütlerin temsilcisi olan; Didim
Ticaret Odası, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Didim Ziraat Odası, Didim
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet

Kooperatifi bir araya gelerek basın
açıklamasını yaptılar.
Basın Toplantısına Didim Ticaret
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban
Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Didim Ziraat Odası Başkanı Bahattin Gökdemir,
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan
Kubaliç, Didim Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Ömer Vela ve Meclis Üyesi Aydın Çağlayan ile Basın Mensupları
katıldı.

Darbe girişimi gecesi 01:33’de
üyelerimize gönderdiğimiz SMS’in raporu

“Demokrasi Vazgeçilmezimiz,
Milli İrade Gücümüz,
Kardeşliğimiz Geleceğimiz“

Darbe girişimi gecesi 01:46’da
sosyal medya hesabında yaptığımız paylaşımımız
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15 Temmuz’un yıldönümünde esnaflara dağıtılan afişlerimiz

15 Temmuz da basınla paylaşılan kamuoyu duyurumuz
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PROJELER

DİDİMDEKİ HER İŞLETMEYE
WEB TANITIM SAYFASI OLUŞTURDUK
Tüm işletmelerimizi internet arama motorlarında
bulunabilir hale getirdik.
Didim Ticaret Odasının Güney Ege Kalkınma Ajansı desteği ile gerçekleştirdiği Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi projesinde yer alan Didim İşletme ağı çalışmaları tamamlandı.
İşletme sahipleri www.didimgezgini.com/sayfa linki
üzerinden tamamen ücretsiz olarak kendileri için
hazırlanan sayfaları devralmaya başladı. İşletmelerin sayfa devirlerini
gerçekleştirmesi ve

kendileri için
sunulan onlarca özelliği kolayca kullanabilmesi için
Didim Ticaret Odasının hazırladığı kullanım kılavuzları işyerlerine dağıtıldı.
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İşletme sahiplerine bilgilendirme mesajları gönderildi. Sayfa
devri ile tamamen kullanıcının kontrolüne geçen web sayfası, esnafın işlerini kolaylaştıracak. İlçemizde yaşayan veya
tatil yapanlar aradıkları işletmelere kolayca ulaşmasını sağlayacak.
Sistem, arama yapan kişinin konumunu belirleyip, aradığı kategorideki Didim’de ki tüm işyerlerini en yakından en
uzağına sıralıyor. Müşteri coğrafi konum özelliği ile aradığı
kategoride bulunduğu konuma en yakın işletmeyi görüp detaylı bilgilerine erişebiliyor ve yol tarifi alabiliyor.
İşletmeler hesaplarından haber kampanya veya duyurularını yayınlayabiliyor, bunları yapmak sosyal medya hesabı
kullanmak kadar kolay. “Direkt Bağlantı” özelliği ile iletişime geçmek isteyen potansiyel müşteri veya iş ortaklarıyla direkt mesajlaşabilecek. Çalışma grupları oluşturup,
iş ortaklarını veya çalışanlarını buradan organize edebilecek. Birden fazla iş kolu olan işletme sahibi tüm
işletmeleri için ayrı bir sayfa oluşturabilecek. Dilerse bu sayfaları kendine ait bir alan adına yönlendirerek web sayfası olarak kullanabilecek. Sayfasına
sunucu ve bakım ücreti ödemek zorunda kalmayacak.
Didim Ticaret Odasının vizyonu olan; ‘’altyapısı ve hizmet kapasitesini E-Oda seviyesine getirmiş, yerel, ulusal ve
uluslararası düzeyde Didim’i etkin olarak tanıtan bir kurum
olmak’’ hedefiyle gerçekleşen proje, aynı zamanda Türkiye’nin ilk dijital envanter çalışması olma özelliği taşıyor.
İşletme sahipleri Sayfa devralma işlemi dâhil konu ile

alakalı takıldığı tüm noktalar hakkında 0256 811 25 63 numaralı
telefonu arayarak Didim Ticaret
Odası proje ekibinden bilgi ve destek alabilirler.
Didim’de GEKA’dan Destek
Almaya Hak Kazanan İlk Mali
Destek Projesi
GEKA tarafından 2015 yılında
ilan edilen Alternatif Turizm Mali
Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan Didim
İnteraktif Tanıtım Sistemi projesi
bugüne kadar Didim’den destek
almaya hak kazanan ilk mali destek programı projesi olmuştu.

DİDİM İŞLETME AĞI İLE
İLÇEDEKİ TÜM İŞLETMELERİN
HARİTASINI ÇIKARDIK
Didim ilçesi genelinde işletmelerin dağınıklık göstermesi, belli sektörlerde yığılmalar olması hangi sektörde
kaç tane işyeri olduğunun tespit edilememesi sebebiyle
çeşitli sıkıntılar yaşanmaktaydı. Oda Yönetimimiz 2013’de
gerçekleşen seçimlerin hemen ardından bu tespitten yola
çıkarak ilçenin ticari envanterinin çıkarılmasını hedef koymuştur. İlk olarak fizibilite çalışmalarının yapıldığı projenin maliyetinin oldukça yüksek olacağı kanısına ulaşılmıştır. Bu sebeple tek başına yapılamayan bu çalışma 2015
yılında başlanan Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi projesi
kapsamına dahil edilmiştir. Sistem için ihtiyaç duyulan kayıtlar ilçemizdeki tüm işletmeler tek tek gezilerek alındı.
Sisteme entegre edilen 3400 işletme sektörlerine ve aramalarda yardımcı olacak anahtar kelimelerine göre kategorize edildi.
Sistem sayesinde istediğimiz sektördeki işletmelerin
ilçe genelindeki dağılımını harita üzerinde belirleyebiliyoruz. Bu sayede hangi sektörün hangi lokasyonda ağırlık gösterdiğini belirleyebiliyoruz, hangi alanlarda eksiklik
bulunduğunu tespit edebiliyoruz. İlerleyen süreçte gerekli
güncellemeler de gerçekleştirilerek hangi lokasyonda ticari hareketliliğin arttığını hangi bölgelerde geriye düştüğünü veya sektörlere göre işletmelerde artma ve azalmaları
raporlayabileceğiz.
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DİDİM TİCARET ODASI BEŞ YILDIZLI ODA OLDU
Oda ve borsalarda kurumsal kapasitenin artırılması ve üyelere sunulan
hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla başlatılan “Akreditasyon Sistemi”ne yönelik sertifika töreni, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB)
gerçekleştirildi.
Akreditasyon sitemi Odaların iş
dünyası nezdindeki saygınlığının artırılması, sunulan hizmet türlerinin genişletilmesi, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk oda sisteminin Avrupa
oda sistemine uyumunun sağlanmasını
12 DİDİM TİCARET ODASI

amaçlayarak oda/borsalarımızın yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslararası platformlarda markalaşmasında öncü rol
üstlenmektedir.
Akreditasyon Sistemi çalışmaları
kapsamında, 2016 yılında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu Didim Ticaret
Odası akreditasyon statüsü kazanmıştı.
Sertifika Törenine Didim Ticaret
Odasını temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı
Hilmi Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mehmet Urgancı, Yöne-

tim Kurulu Üyesi Mekin Subaşı, Genel
Sekreter Mustafa Erğan, Akreditasyon
Sorumlusu Ali Kayabaşı ve Bilgi Teknolojileri Sorumlusu Tansu Okurer katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ “5 yıldızlı hizmet veren Odamızın başarısı yapılan denetimler sonucunda taçlandırıldı. Didim Ticaret
Odası’nın son 3,5 yıllık bölümünde görev yapan yönetim olarak, Didim’in ticaret hayatına yenilikler getirmek için
gayret gösterdik, 2014 Mayıs ayında
başlayan ve bugüne kadar gelen süre
içerisinde üyelerimizin, odamızdan
daha çok istifade etmelerine yönelik
çalışmalar yapmakta ve yaptığımız her
faaliyetin odağına üyelerimizi koymaktayız. Bu manada akreditasyon sürecinde emeği gecen başta oda personeli
olmak üzere, Meclisimiz ve Yönetim
Kurulu üyelerine gösterdikleri özverili
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım da
“Odamızın Akredite olması sebebiyle düzenlenen törene katıldık. Ayrıca

birde plaket
ile ödüllendirildik. Didim’e
uğur
getirmesini
yeni
başlangıçlara
sebep olmasını rabbimden
dilerim. Emeği
geçen Odamız
personeline
başta olmak
üzere, Meclis
Üyelerimize ve
Yönetim Kurulumuza, Meslek komitelerimize teşekkür ederiz” dedi.
Akredite Oda/Borsa nedir?
Akreditasyon sürecine başlayan
Oda/Borsalar; Akreditasyon Standardını oluşturan Yönetim ve Oda/Borsa
Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi
ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye
İlişkileri, Kalite, İletişim Ağı, Politika ve

Temsil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş
Geliştirme ve Eğitim, Uluslararası Ticaret, Borsacılık Faaliyetleri başlıkları altındaki 103 kriterden bağımsız denetçi
kuruluşlarca denetlenerek akreditasyon statüsü kazanabiliyor.
Akredite Oda/Borsalar da söz konusu kriterlerden her üç yılda bir yeniden
denetlenerek sürdürülebilir ve kaliteli
hizmet sunma noktasında performans
ölçümüne tabi tutuluyor.
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ODAMIZ KALİTE DENETİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI
Didim Ticaret Odası ISO
9001 Kalite Yönetim Sistem
belgesinin son versiyonu
olan TS EN ISO 9001:2015’e
sahip olan Aydın’da ilk
Türkiye’deki ikinci ticaret
odası oldu.
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Didim Ticaret Odasının çalışmalarında verimliliği arttırmak, hizmet
kalitesini yükseltmek amacıyla başladığı akreditasyon sürecindeki önemli
aşamalardan birini daha tamamladı.
Yaklaşık bir yıl TS EN ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistem Belgesi için
hazırlıklarını yürüten, yönetim ve işleyişini bu standartlara göre revize
eden Didim Ticaret Odası, Türk Standartları Enstitüsü İzmir Belgelendirme Müdürlüğü tarafından belgelendirme tetkikine tabi tutularak kalite
yönetim sistemi belgesini almaya hak
kazandı. Böylelikle son yıllarda yürüttüğü projeler, yaptığı faaliyetler ile
hizmet kalitesini her geçen gün arttıran Didim Ticaret Odası bu başarılı
yükselişini belgelemiş oldu.

10 Ağustos 2016 tarihinde Didim
Ticaret Odası Meclis Salonunda yapılan basın toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Başkan
Yardımcıları Mehmet Çelik ve Mehmet Urgancı, Yönetim Kurulu Üyeleri
Ömer Vela, Lütfü Karaaslan ve Celal
Gümüş belgelendirme süreci hakkında bilgiler aktardı.
Basın toplantısı sonunda Oda yönetimi ve personeli İSO bayrağı ile
hatıra fotoğrafı çektirdi
Yılda bir gerçekleşen TS EN ISO
9001:2015 Kalite Yönetim Sistem
Belgesi gözetim tetkiki de geçtiğimiz
günlerde yapıldı. Bu tetkikle Kalite
Belgesinin geçerliliği bir yıl daha uzamış oldu.

Kalite yönetim sistemi gözetim tetkiki

Oda Başkanı Şaban Üstündağ Didim
Ticaret Odasının kalite yönetim sistemi
ve akreditasyon belgesini alarak 5 yıldızlı hizmetini belgelediğini söyledi. Odanın
kalite hedeflerindeki başarısının yapılan
denetimler sonucunda taçlandırıldığını
belirtti. Didim Ticaret Odası yönetimi olarak, Didim’in ticaret hayatına yenilikler
getirmek için gayret gösterdik, 2014 Mayıs ayında başlayan ve bugüne kadar gelen süre içerisinde üyelerimizin, Odamızdan daha çok istifade etmelerine yönelik
çalışmalar yapmakta ve yaptığımız her faaliyetin odağına üyelerimizi koymaktayız.
Bu süreçte emeği gecen oda personelimize Meclisimiz ve Yönetim Kurulu üyelerine gösterdikleri özverili çalışmalarından
dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kalite yönetim sistemi belgelendirme tetkiki
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DİDİM TİCARET ODASI İLK STRATEJİK PLANINI OLUŞTURDU
İlçemize pek çok hizmetlerde bulunmuş, birçok probleminin çözümü için çalışmış Didim Ticaret Odası, faaliyette
bulunduğu 20 yılı aşkın zamanda varlığı ile bulunduğu bölgeye güç vermiştir.
Gücümüze güç katmak, hizmet kalitemizi yükseltmek
amacıyla Oda içinde ve dışında ilişkide olduğumuz kurum
ve bireylerden fikir almak ve bu fikirler ışığında yönümüzü
belirlemek üzere 2014 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinin önümüze koyduğu akreditasyon sürecini başlattık.
Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamak, Odamızın;
değişen dünya düzeninde ekonomik, teknolojik ve fikirsel
anlamdaki gelişmelere uyum sağlaması için ilk adım olarak
2014 – 2018 yıllarını kapsayacak 4 yıllık bir stratejik plan hazırlığına başlanmıştır.
Bu çalışmalarla kurumumuz paydaşların beklenti ve
önerileri araştırıldı. Didim Ticaret Odası’nın faaliyetlerini etkileyeceği düşünülen uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel
gelişmeler incelendi, kurum içi ve çevresini değerlendiren
güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehdit (GZFT) analizi
yapıldı. Odamızın vizyonu, misyonu ve stratejik önceliklerine
ilişkin iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri alınıp değerlendirildi. Bu kapsamda;
• Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile mevcut durum ve
geleceğe ilişkin değerlendirme yapıldı
• Meslek komiteleri üyeleri ile anket çalışması yapıldı.
• Personel ile mevcut durum ve geleceğe ilişkin değerlendirme yapıldı.
• Dış Paydaşlar (kamu, özel sektör-üyeler, bölge odaları
ve borsaları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri) ile geniş katılımlı dış paydaş çalıştayı yapıldı.
Bu çalışmalar neticesinde ilk kez kurumumuza ait vizyon
ve misyonumuz ortaya konmuştur. Stratejik planımızın oluştuktan sonraki süreçte, tüm kaynak ve enerjimizle, kurumumuzu ve hizmet kalitemizi geliştirmek, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirme yönünde kullandık.
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Stratejik planımıza www.didimto.org.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Oda Meclisimiz, Meslek Komitelerimiz, personelimiz ve Odamızla paydaş
kurumlar ile stratejik planımızı şekillendirdik.

TANITIM SİTEMİZ İLE DİDİM’İ DÜNYAYA DUYURUYORUZ
Didim Ticaret Odasının GEKA desteği ile hazırladığı Türkiye’nin geolokasyon destekli ilk destinasyon tanıtım
sitesi olan www.didimgezgini.com 2015
yılı eylül ayında yayına başladı. Geçtiğimiz 2 yılda görüntüleme ve ziyaret
sayısında çok iyi bir ivme yakalayarak
bu alandaki önemli bir eksikliği gidermiş oldu
Bu güne kadar 1355 ayrı mobil cihaz
15 ayrı işletim sistemi ve 40 ayrı tarayıcı tarafından erişim sağlanan Didim
Gezgini sıfıra yakın hata ile 600 bin
kullanıcıya ilçemiz hakkında bilgiler
ulaştırdı. Sadece 2017 yaz sezonunda
125 bin kullanıcı tanıtım sitesine giriş
yaptı.
Sosyal ağlarla entegre etkileşimli
tanıtım sitesi, android ve ios uyumlu
olarak, kullanıcının yerini GPS kullanarak tespit ediyor, gidilecek yerin
bilgileri, yol tarifi ve fotoğraflarına yer
veriyor. Sitede kumsallar, tarihi yerler,
alternatif aktivite seçenekleri ve benzeri başlıklar ayrı ayrı kategorilerde

yer alıyor ve her birinin ulaşım yolları, imkânları, özellikleri gibi bilgiler
interaktif olarak sağlanıyor. Önemli
mekânlar için sesli rehber hizmeti sunuyor. Gittiğiniz yere alternatif seçenek
arasanız o konuma en yakın seçenekleri de alternatif olarak öneriyor.
82 ilden kullanıcıların giriş yaptığı
İnternet sitesine yurt içinden sırasıyla
en çok İzmir, İstanbul,Aydın, Ankara,
Bursa illerinden kullanıcılar giriş yaptı.
100’ün üzerinde ülkeden giriş yapılan Didim Gezgini’ni Yurt dışında ise en
çok sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, Rusya, Vietnam,
İtalya, Romanya, ve Hollanda’dan ziyaretçiler inceledi. Şehir olarak da en çok
sırasıyla Amerika Birleşik Devletlerinin
Florida eyaletinden Palm Beach Gardens şehri, Boardman, Moskova, Paris, Roma, Londra, Berlin ve Dubai’den
kullanıcı erişti. İlk sırayı alan şehrin de
turizm kenti olması Didim Gezgini’nin
benzer kentlere örnek olduğunu da
gösteriyor.

Sitede en fazla incelenen başlıklar
ise sırasıyla kumsallar kategorisi, Altınkum, Etkinlik takvimi, geo arama, İnteraktif Harita, Karagöz Koyu, Akvaryum
Koyu ve Neden Didim Başlıkları oldu.
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FOTOĞRAF ÇEKİMLERİ İLE DİDİM’E
NİTELİKLİ GÖRSEL ARŞİV KAZANDIRDIK
Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi
projemizi hayata geçirirken en fazla
eksikliğini hissettiğimiz konulardan
biri de Didim’in güncel, kaliteli görsellerinin olmayışıydı. Proje kapsamında ilçe genelinde belirlenen yüzden fazla gezi noktasında profesyonel
fotoğraf çekimleri gerçekleştirdik.
Havadan ve karadan çekimleri yapılan noktalardan aynı zamanda sanal
tur görüntüleri aldık. Bu sayede elde
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ettiğimiz fotoğrafları ilçedeki diğer
kurumlarla ve talep eden kişilerle
paylaştık.
Fotoğraflarımıza
didimgezgini.
com tanıtım sayfamızdan facebook.
com/Didimto ve instagram.com/didim_gezgini sosyal medya hesaplarımızdan görebilirsiniz. Baskı işleriniz
için gerekli olan orijinal görseller için
Odamıza başvurabilirsiniz.

KURUMSAL GELİŞİM

DİDİM TİCARET ODASI WEB SİTESİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ
Didim Ticaret Odası teknolojik gelişmeler doğrultusunda
yenilediği web sitesi ile tüm üye ve ziyaretçilerine yüksek
standartlarda hizmet sunmaya devam ediyor.
Kullanıcı deneyimine odaklanan ve yeni trendleri bünyesinde barındıran web sitesi aynı zamanda tüm masaüstü,
tablet ve akıllı telefonlarla da uyumlu.
Yenilenen web sitesinde öne çıkan başlıca özellikler şöyle;
Yenilenen web sitesi Didim Gezgini İşletme Ağında yer
alan 3400 işletme ve işletme ağı kullanıcılarıyla da entegre
çalışacak şekilde tasarlandı. Böylelikle işletme ağında yayınlanan üye etkinlik, ilan veya fırsatları eş zamanlı olarak oda
web sitesi üye ilanları sayfasında da yayınlanmış olacak.
Kullanıcılarıyla olan iletişim gücünü daha da arttırma hedefi kapsamında, mobil uygulama yüklemeden veya Didim
Ticaret Odası web sitesine giriş yapmadan da kullanıcılar
önemli bilgilendirmeleri akıllı telefon, tablet, masaüstü bilgisayarlardan takip edilebilecek.
Yeni eklenen Üye Grupları Modülüyle;
1)Başta üyeler olmak üzere inşaat, konaklama gibi temel
sektörler,
2)Meclis, yönetim kurulu, personel gibi oda iş akışını sağlayan yönetim ve birimler,
Oda web sitesi çatısı altında tüm bilgilendirmeleri daha
kolay takip edebilecek. Üye Grupları Modülü aynı zamanda

oda web sitesi içeriklerine da katkıda bulunabilmesine imkân sağlıyor.
Konuyla ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ;
“Üyelerimizin Oda web sitemizden daha iyi bir şekilde
faydalanabilmesi için kullanıcı deneyimlerine odaklanan,
yeni trendleri bünyesinde barındıran ve teknolojik alt yapısı
son derece güçlü bir tasarım oluşturduk. Didim Ticaret Odası
olarak dünyadaki trendleri takip etmek, teknolojik ve dijital
yenilikleri kurumumuz bünyesine kazandırmak için sürekli
çalışıyoruz. Bundan sonra da bu gibi yenilikleri üyelerimize
sunmaya devam edeceğiz” dedi.
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TANITIM FİLMİMİZ YÜZBİNLERCE KİŞİYE ULAŞTI
Didim Ticaret Odası Dijital Medya
ve yenilikçi yöntemlerle Didim’in tanıtımına katkı sağlıyor. İnteraktif Tanıtım Sistemi Projesi kapsamında sosyal
medya ve fuar tanıtımlarında kullanılmak üzere hazırlanan Didim tanıtım
filmi büyük ilgi gördü. Video kısa bir
sürede 440 Bin kişiye erişti! Video bu
güne kadar en çok Aydın, İngiltere, İstanbul, Ankara, İzmir ve Almanya’dan
görüntülenme aldı.
Hedef 1 Milyon Kişiye Erişim!
Akreditasyon süreci içerisinde Odamızın paydaşlarıyla yaptığı değerlendirmelerde “Didim Turizminin Yenilikçi
Yöntemlerle Tanıtılması” yönünde birtakım eksiklikler olduğu dile getiriliyordu. Didim Ticaret Odasının bu eksik-
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likleri gidermek için hazırladığı tanıtım
projesi Güney Ege Kalkınma Ajansının
desteğini almaya hak kazandı.
Tamamlanmak üzere olan projede
oluşturulan fotoğraf ve video içerikleri büyük ilgi gördü. Proje kapsamında
çekimleri gerçekleştirilen fotoğraflar
kullanarak sosyal medya aracılığıyla
yapılan paylaşımlar Didim’in tanıtımına çok büyük katkı yaptı. Yine proje
kapsamında hazırlanan ve sosyal medyada yayınlanan kısa tanıtım filmi kısa
bir sürede 440 Bin kişiye erişti!
Herkes paylaşmalı
Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban
Üstündağ, Didim’de tanıtım filmi eksikliğinin hissedildiği için kendilerinin bu
ihtiyacı görerek kısa tanıtım filmi hazırladıklarını belirtti. Tanıtım çalışmaları-

nın klasik yöntemlerin dışında yenilikçi
yöntemlerle yapılması gerektiğini söyleyerek yurt içi ve yurt dışı fuarlarında
da kullanılan tanıtım filmini öncelikli
olarak sosyal medyada paylaştıklarını
ve beklenenin üzerinde bir ilgi ile karşılaştıklarını belirtti. Hazırlanan filmin
daha çok kişiye ulaşması için Didimliler
ve Didim’e gönül vermiş kişilerin tanıtım filmini sosyal medya hesaplarından
paylaşmaları bizim için çok önemli, bu
sayede herkesin tatil planlarını yapmaya başladıkları bir dönemde Didim’i hatırlatmış olacağız dedi.
Tanıtım filmine aşağıdaki linkten
erişebilirsiniz
facebook.com/didimto

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZLA İLÇEMİZİ TANITIYORUZ

Didim İnteraktif Tanıtım Sistemi projesi kapsamında
elde ettiğimiz fotoğraf ve video görüntüleriyle yaptığımız
paylaşımlarla ilçe tanıtımına katkı sağladık. Tanıtım Site-

mizde oluşturduğumuz içerikler ve yol tarifleri ile desteklediğimiz paylaşımlarla, Didim’i merak edenlerin doğru
bilgilere ulaşmasını sağladık.
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Arazileri istimlak edilen hak sahipleri ile Karayolları
yetkililerini düzenlediğimiz toplantı ile biraraya
getirdik.

Turizm yolu için düzenlediğimiz imza kampanyası

YAPIMINA VESİLE OLDUĞUMUZ DİDİM BÖLÜNMÜŞ YOLUNUN
BİTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALARA KATKI SUNDUK
Turizmin kalkınması için en önemli etkenin rahat ulaşım
olduğu bilinci ile ilçemizin ulaşım koşullarının rahatlatılması için taleplerimizi dile getiriyoruz. Bu konudaki en önemli
adım olan İlçemizi Söke Milas karayolu ile Bodrum ve İzmir
Adnan Menderes Havaalanlarına bağlayan 09-59 kontrol kesim Nolu Söke-Milas Devlet Yoluna bağlanan Denizköy - Didim bölünmüş yolunun yapılması ve yapım süresince en kısa
sürede tamamlanması için çeşitli girişimlerde bulunduk. İnşaatına ara ara kamulaştırma problemleri nedeni ile uzunca
bir süre ara verilen yolda hak sahipleri ve karayolu yetkililerini bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yaptık.
Karşılaşılan kamulaştırma probleminin çözümü için süreç hızlandırılarak bir an önce tamamlanması amacıyla, Didim Ticaret Odası olarak Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte hak sahipleri ile iki toplantı yaptık.
O dönemki Didim Kaymakamımız İskender Yönden ve Didim
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Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın katıldığı toplantılar neticesinde hak sahiplerinin büyük bölümü aldığı tatmin edici cevaplar neticesinde arazileri üzerinde çalışma yapmaya
müsaade eden muvaffakatnameyi imzaladı.
Toplantı sayesinde bölünmüş yol inşaatındaki problemler
büyük oranda giderilmiş oldu. Yol 2016 Mayıs ayında hizmete açıldı.
Yaz nüfusu ortalama 350 bin olan ve yoğun sezonda 550
bin insanın yaşadığı ilçemize ulaşım sağlayan iki yoldan biri
olan söz konusu yolu her yıl 1 milyonu aşkın vatandaş kullanmaktadır.
Ayrıca ilçemizi Akköy ve Yeniköy üzerinden Söke – Milas
karayoluna bağlayan 09-54 numaralı devlet yolunda da bölünmüş yol çalışmaları başladı. Odamız bu yoldaki çalışmaların takipçisi olacaktır.

GİRİŞİMLERİMİZ
NETİCESİNDE
ÜNİVERSİTEMİZE
YER TAHSİSİ
GERÇEKLEŞTİ.
Didim Ticaret Odasının uzun süredir talep ve takip
ettiği Didim’e üniversite yerleşkesi kazandırılması talebimizde önemli bir aşama kaydedildi. Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından İlçemiz Tekağaç Mevkiinde kalan
daha önceki planlarda turizm tesis alanı olarak gözüken
1042 numaralı parsel turizme katkı sağlaması amacı ile
ihtiyaç duyulan üniversite alanına dönüştürülmüştür.
7 senedir takip ettiğimiz tahsis isteğimizde gelinen
noktada katkılarından dolayı Ekonomi Bakanımız Nihat
Zeybekçi ve diğer Bakanlarımıza, bu çalışmada olduğu
gibi ilçemizin sorunlarının çözümünde bize destek olan
başta Aydın Milletvekilimiz Mehmet Erdem olmak üzere
bölge Milletvekillerimize ve Valilerimize, Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’a, yüksekokul müdürlüğümüze, Kaymakamımıza,
işin takibini bırakmayan eski ve yeni Meclis ve Yönetim
Kurulumuza ve katkıda bulunan tüm kamu çalışanlarına
teşekkür ederiz.
Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi’yi makamında ziyaret ettik.

Aydın Milletvekilimiz Mehmet Erdem ile Rektörümüz Prof. Dr. Cavit Bircan’ı
makamında ziyaret ettik.

Yerleşke tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile görüştük
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İLÇEMİZİN SORUNLARINI
HER PLATFORMDA
DİLE GETİRİYORUZ
Odamız, ilçemizin sorunlarını dile getirmek için her fırsatı değerlendirmektedir. Gerek raporlar hazırlayıp gerekli mercilere ulaştırarak, gerek karşılıklı ziyaretler, istişare
toplantıları, koordinasyon toplantıları, ve sanayi ve ticaret
şuralarını değerlendirerek, ve ilgili makamlara gündemli ziyaretler gerçekleştirerek sorunların çözümüne katkı
sağlıyoruz.
2014 yerel seçimlerinde ilçe ve büyükşehir belediye
başkan adaylarının, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde milletvekili adayları ve seçim çalışmaları kapsamında ilçemizi ziyaret eden siyasiler ve devlet büyüklerimize ilçemizin sorunları hakkında raporlar sunma ve
sorunları sözlü olarak aktarma fırsatı yakalamıştık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz
istişare toplantısında ilçemizin problemlerini dile getirdik.
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İLÇEMİZE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN CEZAEVİNİN
DURDURULMASI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTIK
2014 yılı mayıs ayında Didim’e yapılması düşünülen Cezaevi ile alakalı olarak
Türkiye Büyük Millet Meclisinde O dönemki Aydın Milletvekillerini ziyaret ettik.
Mehmet Erdem ve Ali Gültekin Kılınç’a
Misafir olduk. Üç milletvekilimizin imzası ile konu ile alakalı olarak Sayın Adalet
Bakanımıza göndermiş oldukları dilekçe
hakkında bilgi aldık.
Adalet Bakanına hitaben; dönemin Aydın Milletvekilleri Mehmet Erdem, Semiha
Öyüş ve Ali Gültekin Kılınç’ın yazdığı yazının ve Bakanlığın Milletvekillerine yazdığı cevabın bir kopyasını da alan Şaban
Üstündağ ve Hilmi Yıldırım, Milletvekillerimize gösterdikleri hassasiyet ve sürecin
olumlu yönde seyri için verdikleri desteğe
teşekkür etti.
Şubat 2016’da da tekrar gündeme gelen cezaevi konusunda Ak Parti Didim İlçe
Başkanlığı ile istişarelerde bulunduk.

Cezaevi konusunda Aydın Milletvekilllerimizden destek gördük
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SANAYİ VE TİCARET ŞURALARINA VE TURİZM ÇALIŞTAYLARINA
KATILARAK İLÇEMİZİN SORUNLARINI GÜNDEME GETİRİYORUZ
Ağustos 2014’de 7. Sanayi ve Ticaret Şurasına, Aralık
2014’de oda ve borsa başkanları ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İstişare Toplantısına, Nisan 2015’de 8.
sanayi ve ticaret şurasına, Ekim 2016’da 9. Sanayi ve Ticaret
Şurasına, Şubat 2017’de Ekonomi Şurasına ilçemiz adına katılarak Didim’in problemleri anlatma imkânı bulduk
Şuralarda yeni bir hastane binası ihtiyacı, üniversite
yerleşkesi ihtiyacı, bölünmüş karayolu inşaatında yaşanan
aksamalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı destinasyon listesinde ilçemize yer verilmemesi, ilçemize kurvaziyer limanı
yapılması, Didim - Akbük – Kazıklı - Havaalanı yolunun turizm yolu kapsamına alınıp kullanıma açılması, yaz nüfusu
artış gösteren belediyelere de aktarılan payın arttırılması,
Birçok soruna sebep olan büyükşehir yasasındaki yetki karmaşası ortadan kaldırılması, Aydındaki jeotermal kaynakların turizm alanında da değerlendirilmesi, Adnan Menderes
Üniversitesinin 3’e bölünerek; Aydın Merkezde Adnan Menderes’e ilaveten Nazilli’de Sümer ve Söke’de Milet üniversitelerinin kurulmasını, Turizm işletmelerinin borçlarının
ertelenmesi, en az bir yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi
imkânların sağlanması, termal suyun sağlık sektöründe kullanılması ile sağlık serbest bölgesinin kurulmasının teşvik
edilmesi konularında taleplerimizi ilettik.
Eylül 2016’da Aydın Valiliğince gerçekleşen turizm çalıştaylarında ilçemizi temsil ederek turizm sorunları ve taleplerimizin gündeme alınmasını sağladık.
Aralık 2016’da AK Parti Aydın İl Teşkilatı’nın Didim’de organize ettiği Didim’in sorunlarının konuşulacağı Milletvekillerimiz Mehmet Erdem ve Mustafa Savaş’ın katıldığı, ilçedeki
resmi kurum idarecileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerin davetli olduğu toplantıya katılarak ilçemizin sorunları
hakkında istişarelerde bulunduk.

Mayıs 2017’de Adnan Menderes Üniversitesinde yapılan
tanıtım genel kuruluna katılarak ilimizin turizmi için yapılması gerekenleri ilettik. 6. ve 7. Turizm yatırım zirvesinde öne
çıkan konuları toplantı raporuna aldırdık.

İLÇEMİZE YENİ BİR OTOGAR
YAPILMASINI İSTİYORUZ
Mart 2017’de Belediye Yönetimi ile otogarın durumunu Görüştük.
Mevcut Didim Santral Garajının sorunları ve eksikleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Yeni bir
otogar yapılması için gelinen aşama hakkında Belediye Başkanı Deniz Atabay’dan bilgiler aldık.
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SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEVLET BÜYÜKLERİMİZİN
KAPISINI ÇALDIK
2015 yılında Odamızın üstünde çalıştığı Didim’e üniversite yerleşkesi kazandırılması, yeni bir hastane inşa edilmesi,
yapımı devam eden karayolunun bitirilmesi ve ilçemizin turizm bakanlığı destinasyon listesine dahil edilmesi için Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Üstündağ Ankara’da bir dizi
ziyarette bulundu.
Milletvekilimiz Mehmet Erdem’le birlikte Üniversitemizin
yeni rektörü Cavit Bircan’ı makamında ziyaret eden Üstündağ, istenen planları, üniversitemin üst yazısı ile elden bizzat
Kültür ve Turizm Bakanlığına ulaştırmak üzere konu ile ilgili
Ankara’ya giderek Kültür ve Turizm Bakanlığı 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 dolacaktı. Talep edilen yeni alanın tahsisi gerçekleşinceye kadar tahsisin uzatılması için Milli Eğitim bakanlığını ziyaret ederek müsteşar Yusuf Tekin’i makamında
ziyaret ettik.
Konu ile destek sağlamak üzere Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi, Aydın Milletvekillerimiz Mehmet Erdem ve Ali
Gültekin Kılınç’ı makamlarınnda ziyaret eden Üstündağ, Kendilerinin ilgisi ve desteği ile karşılandı. Geçen sürede Mayıs
2016’da bölünmüş yol çalışmalarımız bitti. Ocak 2017’de ise
üniversiteye arazi tahsisinin gerçekleştiği müjdesini aldık.
Ağustos 2017’de de Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger, 150
yataklı yeni bir hastane talebimizin yatırım programına alınacağı müjdesini verdi. Yatırımın Bir an önce gerçekleşmesini temenni ediyoruz.

İLÇEMİZE
DOĞALGAZ GETİRİLMESİ
ÇALIŞMALARININ
DESTEKÇİSİYİZ
Kasım 2015’de Didim ilçesine doğalgaz yatırımı
yapılması için Didim Kaymakamlığı tarafından başlanan talep toplama çalışmalarına destek verdik. Kampanyaya destek olarak ilçede bazı camilerin önünde
Cuma namazı vaktinde ve çalışma ofisinde masa açarak talep dilekçelerini topladık.

TV PROGRAMINA KATILARAK
TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK
TV Programına katılarak taleplerimizi dile getirdik.
Ağustos 2017’de Başkanımız Şaban Üstündağ tvDEN Gündem programına konuk oldu.
Programda Odanın çalışmaları, turizm ve ilçe ekonomisinin sorunlarını içeren konular gündeme geldi.
Didim Ticaret Odasının tanıtım çalışmaları kapsamında çekimlerini gerçekleştirdiği görüntüler ve Odamızın geliştirdiği didimgezgini.com tanıtım sitesinin
reklamı da programda izleyicilere ulaştı.
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YENİ BİR HASTANE İÇİN RAPOR HAZIRLAYARAK GİRİŞİMLERDE BULUNDUK

Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger hastane talebimizin olumlu
sonuçlanacağı müjdesini verdi

2014 Haziran ayında Yönetim Kurulumuz Didim
Devlet Hastanesi yönetimini ziyaret etti. Aldığı bilgiler
doğrultusunda sağlık hizmetlerinde arzu edilen iyileşme
sağlanması için ilçemize yeni bir hastane binası kazandırmak üzere girişimlerde bulunulmasına karar verildi.
Vakit kaybedilmeden bu konu hakkında bir rapor hazırlandı.
Mayıs 2015’de 7 Haziran’da yapılacak genel seçim çalışmaları için Didim’e gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’ye de konu iletildi. Ziyaret öncesinde bakanımızın
gerçekleştireceği esnaf ziyaretlerinde de esnaflarımız
öncelikli olarak Didim’e yeni bir hastane yapılmasını
talep etti. Zeybekçi Odamızın da bir rapor hazırlayarak
ilgili mercilere ilettiği Didim’e yeni bir hastane kazandırılması konusunda müjde verirken sonbahar’da yeni
hastane için somut adımların atılacağını ifade etti.
Mart 2016’da Oda yönetim ve meclis üyelerimizle,
Didim Devlet Hastanesini yeni yönetimini hayırlı olsun
dileklerimizi iletmek üzere ziyaret ettik. Didim Ticaret
Odası Heyetini Başhekim Veysel Kılıç, Başhekim Yardımcısı Halil Akıl, İdari Mali İşler Müdürü Meral Bilir ve
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şerife Ege misafir etti.
Ziyaret vesilesi ile yeni hastane talebimizin durumu görüşüldü.
Mart 2017’de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Aydın’daki iş dünyası buluşmasına Katıldık.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Aydın’da oda
borsa yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve işadamlarıyla buluştuğu toplantı sonrasında Yönetim Kurulu
Başkanımız Şaban Üstündağ Didim’e yeni bir hastane
yapılması hakkındaki talebi içiren raporu bizzat Ekonomi Bakanımıza sundu.
Bu konuda da Ağustos 2017’de de Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger’den müjdeli haberi aldık. 150 Yataklı
yeni bir hastane talebimiz yatırım programına alındı.
Yatırımın bir an önce gerçekleşmesini temenni ediyoruz.

TURİZM YOLU TALEBİMİZİN TAKİPÇİSİYİZ
Mayıs 2015’de Didim Ticaret Odası’nın gündem oluşturarak kamuoyunun dikkatlerini çektiğimiz Didim’i Akbük,
Kazıklı üzerinden Bodrum-Milas Havaalanına bağlanacak
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34 kilometrelik turizm yolunun yatırım programına alındığı
müjdesi Aydın’a gelen dönemin AK Parti Genel Başkanı ve
Başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından müjdelendi.

KURUMSAL GELİŞİM

YENİ ARŞİVİMİZ VE DİJİTAL ARŞİV ÇALIŞMASI İLE
400 BİN EVRAKI GÜVEN ALTINA ALDIK
Tüm dosyalarımızın güvenli yanmaz
çelik dolaplarla üstelik yerden de tasarruf
sağlayarak muhafaza edilmesini sağlayan
Kompakt arşivleme sistemlerine geçtik.
Didim Ticaret Odası arşivinde bulunan üye işletmelerin dosyaları artık daha
güvenli bir ortamda muhafaza edileceğini söyleyen Şaban Üstündağ bu yeniliğin
çalışma ofisindeki alanı da rahatlattığını
söyledi. Aynı alan üzerinde mevcut dosyaların iki katını bulundurma şansı sağlayan
arşivleme sisteminin sadece klasörlerin
değil muhafaza edilmesi gereken birçok
materyalin depolaması mümkün. Başkan
Üstündağ Ticaret Odası olarak bu özelliklerle dosya ve evrakları güvenli bir şekilde
arşivleme imkânı bulacaklarını dile getirdi.
Dijital Arşivleme İle Tüm Dosyalar
Elektronik Ortama Aktarıldı
Odamızda gerçekleşen işlemlerin hızlanması, belgelerin güvenli bir ortamda
muhafazası, resmi işlemlerin hızlı bir şekil-

de gerçekleşmesi, ticaret odasının hizmet
kalitesini yükselterek TOBB Akredite oda ve
İSO 9001 Kalite Yönetim Belgesi alma amacıyla başlattığı ve artık çağın bir gerekliliği
olan Elektronik Belge Yönetim Sistemine
çalışmaları tamamlandı. Proje ile Odamıza
ait 400 bine yakın evrakın dijital ortama
aktarımı gerçekleşti.
Server Sistemimiz Yenilendi
Dijital arşivleme sistemi ve yeni
web sitemizin altyapısı için ihtiyaç
duyduğumuz gelişmiş server
sistemini oluşturduk.
Dijital ortama aktarılan
verilerin güvenli bir ortamda
saklanması ve kültür
merkezimizdeki etkinliklerin
web sitemizden canlı yayınının
gerçekleşmesi için güçlü bir server
sistemine geçtik.
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TURİZM ZİRVELERİMİZ TURİZMİN NABZINI TUTUYOR
İlki 2009 yılında yapılan ve her yıl turizm sezonu sonrasında gerçekleşen Turizm Yatırım Zirvesi ile ulusal ve uluslararası yatırımcıların dikkatini Didim’e çekiyor. Zirve aynı zamanda İlçemize yeni yatırımlar kazandırmak için yapmamız
gerekenleri tartışma imkânı sağlıyor. İl ve ilçe düzeyinde
her kurum tarafından en üst makamda bakanlık tarafından
ise en az bakan yardımcısı düzeyinde temsil edilen zirveye
ilk sene dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay
katılmıştı. Turizm yatırımcılarının da büyük ilgi gösterdiği
zirvenin en büyük katkısı Didim’in turizm vizyonunu tartışma ve belirleme imkânı sunuyor olmasıdır.
İlk zirveden bu tarafa zirveler birçok sorunun çözümüne
katkı sundu. Kurumlar arası işbirliği kuvvetlendi. Ortak iş
yapma iradesi ve becerisi oluştu. Son zirvemizden bu tarafa
kurumlar koordinasyon toplantılarıyla bir araya geldi. Didim’in turizm yatırımcıları ve sektör temsilcileri tarafından
tanınırlığı arttı. Turizm esnafımız, değerli katılımcılarımızın
kalite artışı hakkındaki tavsiyeleri ve önerileri ile kendilerini
ülkemizdeki ve dünyadaki çıkış yapan turizm beldeleri ile
kıyaslamaya başladı, işletmesinin ve beldesinin gelişmesi,
yenilenmesi için yatırımlar yapmaya başladı. Kurumların işbirliği ile gerekli mercilerle görüşülerek birçok problemin
çözülmesi sağlandı. Zirvelerimizin gerçekleştiği süreç içerisinde nitelikli yatak sayımız arttı. İlçe turizmi kabuk değiştirdi.
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5. Turizm Yatırım Zirvesi

7. Turizm Yatırım Zirvesi
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6. Turizm Yatırım Zirvesi

Son zirve olan 7. Turizm Yatırım
Zirvesinde de dış politika ve turizm
ilişkisi konuşuldu. Hazırlık çalışmaları
kapsamında görüş ve önerilerini almak
üzere dönemin Aydın Valisi Erol Ayyıldız, dönemin Didim Kaymakamı İskender Yönden ve Didim Belediye Başkanı
Deniz Atabay’a ziyaret gerçekleştiren
Didim Ticaret Odası heyeti taslak programı paylaştı.
Moderatörlüğünü deneyimli turizmci, Sunnysider Club Yönetim Kurulu
Üyesi ve Germanyfans GmbH başkanı
Hüseyin Baraner’in yaptığı panele konuşmacı olarak; Turizm Eski Bakanı
Bahattin Yücel, CHP Dışişlerinden So-
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rumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat
Özçelik, TUROB Başkanı Timur Bayındır, Almanya Seyahat Acentaları Birliği
Uluslar Arası Komisyon Üyesi Hikmet
Atilla ve o dönemki Didim Turizm Derneği Başkanı Ercüment Alkaner katıldı.
Açılış konuşmalarını Ak Parti Aydın
Milletvekili Mehmet Erdem, CHP Aydın
Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Kaymakamı İskender Yönden, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve Didim
Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ
gerçekleştirdi.
Ülkemizin en uzun soluklu turizm
zirvelerinden olan Didim Turizm Yatırım Zirvesi turizm sektör temsilcile-

rinden büyük ilgi görüyor. İlçe ve ülke
turizmi hakkında önemli tespitler ve
görüşler paylaşılıyor. Bu görüş ve tespitler yıl boyu yapılan etkinlik 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 koordinasyon toplantılarına dönüştü. Bu toplantılarda
birçok önemli sorunun konuşulması ve
tartışılması sağlandı.
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KOORDİNASYON TOPLANTILARI İLE KURUMLAR ARASI
İŞBİRLİĞİNE KATKI YAPTIK
10 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 6. Didim Turizm Yatırım
Zirvesinde konuşmacıların ve katılımcıların ilçe turizminin gelişimi için dile
getirdikleri fikirler ve öneriler ışığında
hazırlanan özet sonuç raporu aynı gün
halka duyurulmuştu. 22 Ekim 2014 tarihinde ise sonuç raporunu değerlendirilmesi için rapordaki konuların muhatabı 12 kurum Odamızın ev sahipliği
ve dönemin Kaymakamı İskender Yönden’in başkanlığında bir araya gelerek
her başlık için ayrı ayrı görev paylaşımında bulunulmuştur.
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 toplantıların yanı sıra, birlikte alınan karar ve kurumların destekleriyle
küçük otellerin sorunlarının konuşulduğu geniş katılımlı bir panel ve Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteklerini anlatan bir sunum
gerçekleştirilmiştir.
Toplantılarda; tanıtım çalışmaları,
ikinci konutların turizme kazandırılması, tanıtımın tek çatı altında yapılması,
turizm değerlerinin ön plana çıkarılması, İzmir Travel Turkey fuarı ve EMİTT
İstanbul Turizm fuarında Didim üst
kimliği altında kurumların destekleriyle fuar katılımı gerçekleşmesi, küçük
otellerin sorunları, fuar değerlendir-

meleri, Didim tanıtımlarında kullanılacak ortak bir logonun oluşturulması, ilçemizin üç önemli değeri Apollon
Tapınağı, Milet Ören Yeri ve İlyas Bey
Külliyesi’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınması ve Kurumların
ortaklaşa geliştireceği organizasyonlar
değerlendirilmiştir.
Toplantılarda konuşulan durumlar
ve sonuca bağlanan konular düşünüldüğünde kısa zamanda önemli bir aşama kaydedilmiştir. Bu toplantılara ev
sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.
Sağlanan bu birliktelik sayesinde birçok problemin üstesinden geleceğiz.
Bugüne kadar sağladığı katkılar için
tüm kurumlara teşekkür ederiz.
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ÜCRETSİZ FUAR ULAŞIMLARI İLE ÜYELERİMİZİN SEKTÖREL
GELİŞİMİNE KATKI SAĞLIYORUZ
Didim Ticaret Odası ilçedeki hakim sektörler olan turizm,
inşaat, emlak, gıda, konaklama ve tarım sektörleri için düzenlenen fuarlara ücretsiz ulaşım sağlıyor. İzmir ve İstanbul
Yapı Fuarları, İzmir Travel Turkey Turizm Fuarı, İzmir Foodex
Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, Kuşadası Hosttech Ağırlama
Konaklama ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, İzmir Olivetech Zeytin
ve Zeytinyağı Fuarı, İzmir Organik Ürünler Fuarı ve Antalya
Gıda Fuarına katılım gösteriyoruz.
İlçemizde faaliyet gösteren işletmeciler ve fuarı görmek
isteyen vatandaşlar, sektördeki yenilikleri son uygulamaları
görme, yeni iş bağlantıları kurma şansı yakalıyor.
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İLÇEMİZ ADINA FUARLARA KATILIYORUZ
Odamız yurtiçinde gerçekleşen iki büyük turizm fuarı
olan Emitt İstanbul Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı
ve Travel Turkey İzmir fuar ve konferansına katkı sağlıyor.
Son 3 yıldır İlçedeki turizm paydaşı olan kurumların ortak işbirliği ile organize edilen Didim standına tanıtım materyalleri, ulaşım ve konaklama, görsel içeriklerin üretimi
gibi alanlarda katkı sağlıyoruz. İlçemizi temsilen stant alanında bulunarak ve diğer turizm beldeleri ve sektör temsilcilerinin stantlarını ziyaret ederek ilçemizin tanıtımına katkıda
bulunuyoruz.
Yurtiçi fuarların dışında kurumların koordinasyonu ile
katılmaya karar verilen Yurtdışı fuarlara da katılımcı ve destek sağlıyoruz.
Fuarlarda işbirliğinin meyvelerinin alındığını belirten Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Üstündağ şöyle konuştu; ‘’
fuarlar ülkemiz turizm sektörünün en önemli etkinliklerinden biri. Her geçen yıl bu fuarlarda Didim’e gösterilen ilgi de
artıyor. Fuarlarda yapılan işbirliklerinin ilçe turizmimize katkı yaptığına inanıyoruz. Birlikte hareket ederek daha başarılı

işler yapıyoruz. Otellerimizde Didim standında yer alarak bu
işbirliğine katkı sağlıyor. Katılan otellerimize teşekkür ediyoruz. Otellerimizin katkı sunması bizi güçlendirecek, Didim
markasına katkı yapacaktır.
Ayrıca her yıl Travel Turkey İzmir de fuara ilgi duyan Didimlileri fuara ulaştırıyoruz. Didim halkı, turizmciler ve ADÜ
Didim Turizm Meslek Yüksekokulundan oluşan katılımcılarla
gerçekleştirdiğimiz organizasyonla ücretsiz ulaşım sağlıyoruz.
Katıldığımız fuarlar turizmle sınırlı değil. Aydın İŞKUR
Müdürlüğünün iş arayanlarla işverenleri bir araya getirmek
amacı ile düzenlediği Aydın İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarına da katılıyoruz.
İş arayanlardan genel başvuru toplayarak İŞKUR hizmet
noktasında üyelerinin acil eleman ihtiyacına cevap vermeyi
amaçlıyoruz. Kendi standımızda üye işletmelere de yer vererek turizm sezonu öncesi personel eksiği olan firmalara da
katkı sağlamış oluyoruz.
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ÇEŞİTLİ KURUMLARDAN ÜYELERİMİZE
İNDİRİM AVANTAJLARI SAĞLADIK
Odamızın üyelerimize indirim avantajları sağlayan üç
ayrı protokolü oldu. Sağlık alanında Egemed Söke Hastanesi, Üniversite Eğitiminde İzmir Ticaret Odası İzmir Ekonomi
Üniversitesi ve İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Konusunda çeşitli
kurumlarla gerçekleştirdiği anlaşmalar oldu.
Didim Ticaret Odası ile Özel Egemed Söke Hastanesi arasında imzalanan protokol kapsamında Oda üyeleri ile birinci derece yakınları hastanenin sunduğu hizmetlerden % 30
oranında indirim uygulanıyor.
Eğitim alanında İzmir Ekonomi Üniversitesi ile imzalanan
protokol kapsamında Didim Ticaret Odası üyelerinin birinci
derece yakınları, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki eğitim ücretlerinde yıllık yüzde 15 indirim hakkı kazandı.
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.
Bu işbirliği protokolüyle işveren ve çalışanların iş güvenliği, yangın eğitimi, ilk yardım vb. eğitimlerle iş hayatındaki risklere karşı önceden tedbir almaları ve riskleri en aza
indirebilmeleri için eğitilmesi hedeflendi. çalışanların hijyen
konusundaki sorumluluklarına, iş yerlerinde çalışmaya engel
bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve
bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine yönelik iş ve işlemleri yürütebilmeleri amacıyla yeterli bilincin oluşturulması
amaçlandı.
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HARÇ TAKİP SİSTEMİ TİCARET ERBABINA
ZAMAN KAZANDIRIYOR
1 Ocak 2017’den itibaren ticaret sicil harçları Odamızdan tahsil ediliyor. Üyelerimiz artık
borç ödemek için vergi dairesine gitmek zorunda kalmıyor.

ve maliyetleri yüzde 45 oranında azaltmayı hedeflediklerini
söyledi.

Ticaret Odası üyelerinin işlemlerinde zaman kaybına neden olan bu güne kadar vergi dairelerinden ödenebilen ticaret sicil harçlarının odalardan tahsil edilebilmesi için gerekli
düzenlemeler tamamlandı.
Bu kapsamda 1 Ocak 2017 tarihinden başlamak üzere
ticaret sicil harçlarını tahsil etmeye başladık. Artık ticaret
odaları üyeleri ticaret sicil harçları için vergi dairelerine gitmesine gerek kalmadı.
TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz, yapılan düzenlemeler ile Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Anketindeki
sıralamayı 94’ten 14’e çıkarmayı, prosedür sayısını 8’den
3’e düşürmeyi, işlem süresini 7,5 günden 2,5 güne indirmeyi
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ELEKTRONİK İMZA BAŞVURULARININ
ODAMIZDAN ALINMASINI SAĞLADIK
Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılan
işlemlerde zorunlu olan elektronik imza
almak için Oda Üyelerimiz Aydın Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasına gitmek zorunda kalıyorlardı. Değişiklik
başvurularının MERSİS’e girişi için gerekli
olan Elektronik imzaya Üyelerin ve Muhasebecilerin kolay ulaşması için Aydın Serbest
Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasının
protokol yaptığı firma ile anlaşılarak Odamızdan da başvurular almaya başladılar.
Üyelerimizin talebi doğrultusunda bu
hizmet uzun süre devam etti.
Elektronik imza nedir?
Basit olarak dijital imza elektronik dokümanları imzalamak için kullanılan ve bu
elektronik dökümanı alan kişinin de gönderen kişinin kim olduğuna emin olmasını ve
güvenmesini sağlayan bir elektronik koddur.
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YUNAN ADALARIYLA KARŞILIKLI SEFERLER İÇİN
GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK
Görev süremiz boyunca Yunan adaları ile karşılıklı seferleri başlatmak,
ilçemizin adalarla ticaret ve işbirliğini
geliştirmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunduk.
Aralık 2013’de Didim Ticaret Odası
Kültür Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonu’nun organizasyonuyla Kos’a ziyaret
gerçekleştirdik.
Karşılıklı seferlerin başlatılması ve
her iki tarafın turizm, tarım ve ticaret
konusundaki tecrübelerini paylaşmak
amacıyla 22 Kişilik Didim Heyeti iki gün
içerisinde; Kos Kaymakamı, Kos Belediye Başkanı ve Yardımcısı, Kos Ticaret
Odası Başkanı ve Genel Sekreteri, Kos
Turizm Sorumlusu, Büyük Otelciler Birliği Başkanı, Küçük Otelciler Birliği Başkanı, Seyahat Acenteleri Birliği Başkanına ziyarette bulundu.

Eylül 2014’de meclis üyemiz Hikmet
Atilla, Siyasetçilerin, dönemin Yunanistan İzmir Konsolosu Theodore Tsakiris’in, STK’ların, Bodrumdan kalabalık
bir grubun ve diğer ziyaretçilerin hazır
bulundukları Leros adası gümrük kapısının açılışına katıldı
Kasım 2014’de Yunan Adalarından
bir heyeti misafir ettik. Daha önce ziyaret edilen Kos Adasıyla birlikte yine
Didim’e yakın olan Kalymnos ve Leros
adalarında gelen 27 kişilik heyet ilçemizde görüşmeler yapmak, turizm ve
tarım konusunda yapılabilecek çalışmaları görüşmek üzere 2 gün boyunca
Odamızın misafiri oldular.
3. Uluslararası Didim Zeytin Festivali ile aynı tarihlerde gerçekleşen
ziyarette Yunanistan Heyeti, ilk gün
zeytin festivali açılış etkinliklerine ka-

tıldı. İlçe protokolü ile Didim Belediyesi
Bahçesine yanlarında getirdikleri zeytin fidanlarını diktikten sonra açılışta
Kos Ticaret Odası Ekonomi Bölümü
Başkanı Giallizis Stergios, karşılıklı 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. Heyet iki gün içerisinde Apollon
Tapınağı Milet ve Priene Antik Kentlerini gezdi. D- Marin Didim marina ile ilçede bulunan zeytinyağı ve balık üretimi
yapan tesislerde inceleme gezisi yaptı.
Didim Ticaret Odası Meclis Toplantı Salonunda Ticaret Odası, Belediye, Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarının katıldığı bir toplantıya katıldı.
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Yunanistan İzmir Başkonsolosunu ziyaretimiz

Kos Adası ziyaretimiz

Yunan adalarından gelen misafirlerimize ören yerlerimizi gezdirdik
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Şubat 2015’de Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban
Üstündağ ve Meclis Üyesi Hikmet Atilla dönemin Yunanistan İzmir Başkonsolosu Theodore Tsakiris’i makamında ziyaret etti.
Didim ile Yunan Adaları arasında gerçekleşecek seferler neticesinde ilçemizde vize verilmesi için Didim
Ticaret Odasında vize ofisi kurmak istediklerini belirten Başkan Üstündağ, seferlerin gerçekleşmesi için tüm
şartların olumlu olduğunu ve kısa süre sonra gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Tsakiris de bundan çok
memnun olacağını, ilk seferde Didim’de olmak istediğini
belirtti.
Nisan 2015’de Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu
tarafından İzmir’de yapılan Türkiye Yunanistan Turizm
çalıştayına o dönemki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Gürol Çelik, Yönetim Kurulu Üyemiz Celal Gümüş
ile Meclis Üyemiz ve Strateji Komisyonu Başkanımız Hikmet Atilla çalıştaya katıldılar. Çalıştayda dönemin Başkonsolosu Theodore Tsakiris’le de görüşen heyet, Yunan
Adaları ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardılar.
Mart 2016’da “Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu ve
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde
28 Mart 2016 Pazartesi günü İzmir’de Türkiye-Yunanistan Deniz Turizmi ve Yatırımları Forumuna katıldık.
Forumda “Deniz Turizmi” ve “Turizm Sektöründe Yatırımlar” konularında işbirliği imkânları değerlendirildi.
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Kiriakos Loukakis ve İzmir Başkonsolosu Theodore Tsakiris ile görüşen Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım;
Oda olarak karşılıklı ticaretin geliştirilmesi için gayret
gösterdiklerini, 2013 yılı sonundan bu tarafa çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Yakın zamanda
İlçemizden Yunan adalarına karşılıklı seferlerin başlayacağını belirterek, bu süreç içerisinde oda bünyesinde
de vize ofisi kurulması talebini yineledi.
Nisan 2016’da dönemin Didim Kaymakamı İskender
Yönden ve Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Üstündağ ziyaretten hemen önce göreve başlayan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia’yı
ziyaret etti. Yönden ve Üstündağ başkonsolosa yeni görevlerinde başarılar diledi.
Şaban Üstündağ, turizm ve ticaret potansiyelimizi
karşılıklı işbirliği ile geliştirilmek için Kos, Kalymnos ve
Leros adalarıyla karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti. Karşılıklı olarak güçlendirilen diyalog meyvelerini vermeye başladığını vurguladı. Didim Kaymakamı İskender Yönden ve Ticaret Odası Başkanı Şaban
Üstündağ ‘’Süreç içerisinde Bu işin gerçekleşmesi için
Kaymakamlığımız, Odamız, Belediyemiz ve İlçemizdeki
seyahat acenteleri gayret göstermektedir’’ dedi.
Şaban Üstündağ, ‘’Sizden isteğimiz önemli bir talep göreceğini düşündüğümüz Yunan Adaları seyahat-

Zeytin Festivaline katılan Yunan heyeti
leri için ilçemizde vize işlemlerinin en hızlı ve en ekonomik
şekilde yapılabilmesidir. Odamız vize ofisi için yer açmaya,
yardımcı olmaya hazır’’ dedi. Başkonsolos bu işin destekçisi
olacağını, konuyu gerekli yerlerle görüşeceklerini söyledi.
Yapılabilecek her kolaylığı yapacaklarını belirtti.
Haziran 2016’da Didim Belediye Yönetimi ile bir ziyaret
daha gerçekleştiren Didim Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Meclis Üyesi Hikmet
Atilla, Başkonsolos Argyro Papoulia’den Didim’de Mobil vize
ofisinin belli günlerde hizmet vereceğini müjdesini aldı.
Yunanistan Ankara ve İzmir Başkonsolosları ile görüşmemiz

Yunan adalarından gelerek misafirimiz olan heyete
zeytinyağı fabrikalarını gezdirdik
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ODAMIZA VİZE OFİSİ KAZANDIRDIK
Didim Ticaret Odası 2013 yılı aralık ayından 2016 yılı mayıs ayına kadar Yunan Adalarına karşılıklı seferlerin başlaması, işbirliklerinin ilerlemesi amacıyla karşılıklı ziyaretler

ve birçok önemli görüşme gerçekleştirdi. 2016 yılında bu
görüşmeler olumlu sonuçlanarak İlçemizden bir seyahat
acentesi Yunanistanlı bir partner seyahat acentesi ile Didim
çıkışlı Kos - Kalimnos turu yaptı. Bu turun
gerçekleşmesi ile vize ofisi talebimiz kabul
gördü.
2016 yılı haziran ayında Yunanistan’la
birlikte toplam 5 devletin konsoloslukları
tarafından vize başvurularını almaya yetkilendirilmiş olan kuruluş VFS Global Ek
ücret karşılığı haftanın bir günü Didim Ticaret Odasında mobil vize noktası açtı. Maalesef 15 Temmuz hain darbe kalkışması
ile bu hizmet kesintiye uğramıştır. Temennimiz önümüzdeki yaz sezonu başında bu
hizmetin tekrar verilmeye başlanmasıdır.
Gelecek yıllarda da karşılıklı günlük seferlerin başlamasını umut ediyoruz, karşılıklı
işbirliğinin geliştirilmesinde bu güne kadar
emek veren herkese teşekkür ediyoruz.
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Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesinin proje ortağı olan Romanya heyeti ile

YURT DIŞI HEYETLERİ İLE BİR ARAYA GELDİK
Görev süremiz boyunca ilçemizin tarım ürünleri konusunda ortak
ürün geliştiren ülkelerle tecrübe
paylaşımını sağlamak ve işbirliğini geliştirmek, mesleki eğitimde
Avrupa’daki uygulamaları görmek
amacıyla karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdik. İlçemizde yabancı heyetleri ağırlayan çeşitli sivil toplum
kuruluşlarının konuklarını odamızda misafir ettik.
Nisan 2014’de Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesi ile Romanya
Satu Mare Liceul Teoretic German
“Johann Ettinger” okulunun ortaklaşa hazırladıkları “Let’s Watch the
Birds (Haydi Kuşları izleyelim)” adlı
projeyle ilgili olarak proje heyeti
Odamızı ziyaret ederek proje hakkında bilgi paylaştı.
Eylül 2014’de Didim Zeytin Festivali için ilçemizde bulunan Fas

Meknes heyetini ağırladık
Meknes Ticaret Odası Başkanı
Tahiri Alhaj ve Meknes Valiliği Dış
İlişkiler Komitesi Başkanı Slimane
Ragragui’nin bulunduğu Fas heyeti adına konuşan Meknes Ticaret
Odası Başkanı Tahiri Alhaj ilçemizde bulunmaktan büyük mutluluk
duyduklarını, çeşitli yerlerle iş görüşmeleri yaptıklarını, ziyaretlerin
oldukça verimli geçtiğini belirterek, gösterilen ilgiden ve karşılaştıkları misafirperverlikten dolayı
teşekkür etti.
Nisan 2015’de 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
ülkeyi kapsayan teknik gezi yapıldı.

Erasmus + Eğitim gezisi
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Zeytinyağı festivali için ilçemizde bulunan Fas heyeti
Didim Ticaret Odası, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve
Didim Ortak Sağlık Biriminin ortak olduğu “İş Sağlığı ve İş
Güvenliğinde Uygulama Deneyimi Kazanma” adlı projede
çeşitli işletme ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirildi. Teknik gezinin dışında tarihi ve kültürel geziler ve ilçe turizmi için önemli görüşmeler yapıldı. 22 kişilik heyet hem “İş
Sağlığı ve İş güvenliğin de Uygulama Deneyimi Kazanma”
kursuna katıldılar, hem de Finlandiya, Estonya ve Litvanya’da konsolosluklarımızı, Türkiye Ticari Müşavirliğini ve
Kültür ve Turizm Tanıtma Ataşeliğini ziyaret ederek bilgi
alışverişin de bulundular.
Nisan 2015’de 23 Nisan Uluslararası Halkoyunları Çocuk Festivali kapsamında ilçemize gelen yabancı çocukları
ağırladık. 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 protokol
ziyaretleri kapsamında Odamızın misafiri oldular. Misafir
ülkelerden gelen heyetlerin ve Ticaret Odamızın karşılıklı
hediyeler sunmasının ardından ziyaret son buldu.
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Erasmus + Eğitim gezisi

23 Nisan Uluslararası Halkoyunları Çocuk Festivalinde
ilçemizi ziyarete gelen 6 ayrı ülkeden misafirlerimiz

LOBİ

Meslek Komitelerimizin müşterek toplantısı

ÜYELERİMİZİN SORUNLARINA ÇÖZÜMÜ İÇİN GÖRÜŞMELER
GERÇEKLEŞTİRDİK

Tapu harçlarının şubelerden alınması için
banka müdürlerimizi ziyaret ettik

Didim Ticaret Odası, üyelerinden gelen talepler doğrultusunda acil çözüm bekleyen sorunlarına çözümler
üretiyor.
2013 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet
Taha Al’ı makamında ziyaret ettik. Çevre ve şehircilik
bakanlığının yeni çıkardığı yönetmelikle özellikle küçük
parsellerde yaşanan sıkıntıları dile getirdik. Bu sıkıntının
bakanlığa iletilmesi için il müdüründen destek istedik. İl
Müdürü Taha Al ise yakın zamanda bu sıkıntıların belirlenebilmesi için ilçelerde toplantıların düzenleneceğini,
toplantılara ilk olarak Didim’den başlanacağını, böylelikle taleplerin bakanlığa iletilmesinin önünün açılacağını
iletti.
Ekim 2013’de Odamız Emlak Meslek Komitesi Temsilcileri ilçemizde faaliyet gösteren Emlak Komisyoncularının sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere o
dönemki Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, Vergi
Dairesi Müdürü Aziz Sarı, Esnaf Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Emlakçılar Derneği başkanı Osman Coşkun’u makamında ziyaret etti. Ziyarette kayıt dışı çalışan vergiye
tabi olmayan ve hiçbir meslek örgütüne kaydı bulunmayan emlak komisyoncularının sektöre verdiği zarar dile
getirildi. Bununla birlikte ilçemizde ikamet eden yabancı
uyruklu şahısların da yine kayıt dışı emlak komisyonculuğu yaptıkları ve bunların da önlenmesi için vergi dairesi
müdüründen destek istendi.
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Emlak Meslek Komitemizin Vergi Dairesi ziyareti

Altınkum esnafımız ile Kaymakamımızı ziyaret ettik

Meslek komitelerimizin müşterek toplantısı
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Ekim 2013’de Mimarlar Odası Didim Temsilciliği ve İnşaat Mühendisleri Odası Didim
Temsilciliği ile odamız işbirliği ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin getirdiği düzenlemelerin konuşulduğu Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Eğitimler Daire Başkanı Mimar
Sevilay Armağan’ın konuşmacı olarak katıldığı
seminer yapıldı.
Mart 2014’de Didim Ziraat Bankası Müdürlüğü ile görüşülerek üyelerimizin zorlandığı
tapu harçlarının yatırılması için tapuya yakın
bir alana bankamatik konması talep edilmiştir.
Mayıs 2014’de Didim Ticaret Odası Meslek
Komiteleri müşterek toplantısı yapılarak Meclis üyeleri ile komite temsilcileri esnafımızın
çeşitli problemlerinin konuşarak, çözüm önerilerini dile getirmişlerdir.
Aralık 2014’de de bir araya gelen meslek
komiteleri üyelerimiz, aylık olağan toplantılarında ayrı ayrı görüşülerek kurumsal zincir
mağazalar hakkında sayı ve mesafe konusunda kısıtlama yapılması için karar almışlardı.
Meslek Komiteleri üyelerinin tavsiyesi ile Ticaret Odası Meclisi, 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 önlemler alınacağının tekrar
görüşülmesine karar verdi. Ancak belediye
yönetimine iletilen bu durumun yasal olarak
sınırlanmasının mümkün olmadığını Odamıza
bildirdi.
Mayıs 2015’de Odamızın 12.05.2015 tarihli 32 sayılı Meclis Toplantısında görüşülen
Didim İlçesi Yaya Kaldırım Yönetmeliği’nin
uygulamaları esnasında yaşanan sıkıntılar 4.
gündem maddesi olarak görüşülmüş ve Meclis
üyelerimiz esnafların yaşadığı sıkıntıları dile
getirmiştir. Çözüm önerilerini belirlenerek Belediye yönetimine bildirilmiştir;
Haziran 2015’de Didim Belediyesinin özel
bir organizasyon şirketiyle anlaşarak Didim
Kent Meydanında gerçekleştirdiği Ramazan
organizasyonunda büyük çoğunluğu Didim dışından gelen esnafların açtığı stantlar esnaflarımızda rahatsızlık oluşturmuştur. Belediyeye yazı yazılarak Belediyemizin bu çalışmaları
yaparken esnafımıza doğuracağı sonuçları
tartması, bunun için esnafın temsilcisi olan
Meslek Odalarından da görüş alması, Esnafa

Mavişehir sahil esnafı ile Kaymakamımızı ziyaret ettik
sağlayacağı yarar ve zarar öngörülmesi istenmiştir. Kısa dönem karlar düşünülerek kalıcı zararlar ve memnuniyetsizliklere sebebiyet verecek bu uygulamadan eğer geç değilse
dönülmesini, dönmek mümkün değilse tekrarlanmaması talep edilmiştir.
Haziran 2015’de Altınkum Yalı Caddesi esnafı 2015’den
önceki sezonlarda belirli bir alan belirlenerek uygulanan
işgaliyelere 2015 sezonunda izin verilmemesinden dolayı
yaşadıkları sıkıntıları Odamıza bildirdiler. Ticaret Odası Yönetimi ile dönemin Didim Kaymakamı İskender Yönden’e sorunlarını anlattılar.
Haziran 2016’da üyelerimizden gelen talep üzerine tapu
harcı ödemelerindeki problemlerin çözümü için banka müdürleriyle görüştük. Tapu harçlarını almaya yetkili olan bankalar, şubelerindeki yoğunluğu gerekçe göstererek bu işlemi
yapmak isteyenleri bankamatiklere yönlendiriyordu. Tapu
harcı yatıran kişiler bankamatiklerden yapılan işlemlerde
isim gözükmediği için bu harcamalarını gider olarak gösterememekteydiler. Bu durumun ortaya çıkardığı mağduriyeti
gidermek için tapu harcı almaya yetkili olan Banka Müdürleriyle görüşmeler gerçekleştirdik.
Ağustos 2016’da uzun yıllardır talep ettiğimiz Ticaret
Odası üyelerinin işlemlerinde zaman kaybına neden olan bu
güne kadar vergi dairelerinden ödenebilen ticaret sicil harçlarının odalardan tahsil edilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı. 1 Ocak 2017’den başlamak üzere ticaret odaları
üyeleri ticaret sicil harçları için vergi dairelerine gitmesine
gerek kalmadı. Harçlar, Odamız muhasebe servisinden tahsil
edilmeye başlandı.

Ağustos 2016’da Aydın Valiliğinin talimatıyla Didim’de
Kaymakamlık öncülüğünde kurulan Kıyı Tespit ve Kontrol
Komisyonu bir araya geldi.
Komisyonun yaptığı tespitler ile neredeyse mekanlarının tamamının yıkımı için tebligatlar gönderilen Mavişehir
Sahilindeki 5 işletmenin sahipleri işyerlerinin durumunu ve
süreci konuşmak için öncelikle Didim Ticaret Odası Başkanı
Şaban Üstündağ ve Didim Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu ile bir araya geldi. İşletmeciler Oda
başkanlarının gerekli merciler ile görüşerek kendilerinin durumunun açıklığa kavuşturmasını istediler. Oda Başkanları
Üstündağ ve Pektaşoğlu sorunun çözümü için önce birebir
sonra da esnaflarla birlikte olmak üzere iki kez Kaymakam
İskender Yönden ile bir araya geldi ve sorunun çözülmesini
sağladı.
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DİDİM TİCARET ODASI OKUL GİBİ
Didim Ticaret Odası donanımlı eğitim alanları ve eğitim kurumları ile gerçekleştirdiği başarılı işbirliği sayesinde
birçok alanda eğitimler gerçekleştiriyor.
Mesleki Eğitim Merkezi işbirliği ile
yapılan Temel Muhasebe, Bilgisayarlı
Muhasebe, Temel İngilizce kursu, Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil
Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER ile yapılan İngilizce kursları, Halk
Eğitim Merkezi ile Yağlı Boya Resim
Kursu, İŞKUR, Mesleki Eğitim Merkezi ve Didim Zeynep-Mehmet Dönmez
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile
yapılan iş garantili UMEM BECERİ’10
kursları kapsamında aşçı çırağı, pastacı çırağı, mobilya dekorasyon, açık
alan gıda – kantin işletmeciliği, Çağrı
Merkezi elemanı kursu, Kat Hizmetleri
Elemanı, servis elemanı, Zeytin Yetiştiriciliği, Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki
Eğitim Merkezi işbirliği ile yapılan Hijyen Eğitimleri, KOSGEB ve İŞKUR ile yapılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
geçekleştirildi.
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BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI İLE ÜYELERİMİZE YOL GÖSTERDİK
Didim Ticaret Odası Üyelerinin değişen yasal mevzuatlar, yükümlülükler,
mesleğindeki yenilikler ve finans kaynaklarıyla devlet desteklerine ulaşım
konusunda bilgilendirme toplantıları
organize ediyor. Bu sayede üyelerinin
sektöründeki değişimlere ayak uydurmasını sağlıyor.
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Gerek bizzat düzenlediğimiz, gerekse başka kurum ve kuruluşlarla
yaptığımız işbirliğiyle; İşçi sağlığı ve İş
Güvenliği bilgilendirme toplantısından,
İŞKUR ve KOSGEB desteklerine, yaya
yönetmeliği bilgilendirme toplantısından yazlık konutların günübirlik kiraya

verilmesine kadar birçok konuda gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantıları esnaflarımızın kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi ve cezalara
maruz kalmaması için bilgiler sağlıyor.

Bilgilendirme Toplantılarımız
7 Mart 2013 Yeni Nesil E-Ticaret Sistemi Semineri
11 Mart 2013 İş Güvenliği Kanunu Bilgilendirme Toplantısı
19 Haziran 2013 İş Güvenliği Kanunu Bilgilendirme Toplantısı
4 Eylül 2013 İş Güvenliği Kanunu Bilgilendirme Toplantısı
12 Ekim 2013 Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği
Bilgilendirme Toplantısı
8 Kasım 2014 Yasal ve Teknik Yönleriyle İnşaat Konferansı
6 Şubat 2014 KOSGEB ve İŞKUR Destek Programları
Bilgilendirme Toplantısı
6 Kasım 2014 Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu Destekler Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
12 Ocak 2015 Küçük Oteller Konferansı
23 Mart 2017 Çalışma Hayatımızda Milli Seferberlik
Kapsamında İŞKUR hizmetleri ve Ek İstihdam Teşvik Paketi
hakkında Bilgilendirme Toplantısı
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ORGANİZASYON

KÜLTÜR MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ
HALKA AÇIK ETKİNLİKLERLE İLÇENİN KÜLTÜREL
ALTYAPISINA KATKI SAĞLIYORUZ
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Aytaç Nurullah Kocabıyık kültür merkezimiz
İlçemizdeki kamu kuruluşları, dernekler, siyasi
partiler, özel teşebbüsler ve vatandaşların gerçekleştirdiği; konferans, panel, seminer, konser,
toplantı ve özel gecelerde misafirlerini ağırladıkları önemli bir kültür adacığı olma özelliği taşıyor,
açıldığı günden bu yana ilçemiz adına çok önemli
bir ihtiyacı karşılıyor.
Didim Ticaret Odası olarak kültür merkezimizde gerçekleştirdiğimiz halka açık seminer, konferans, sinema gösterimi, eğitimler ve bilgilendirme toplantıları ile ilçenin kültürel altyapısına
katkı sağlıyoruz

Halka açık etkinliklerimiz
24 Eylül 2013 “Yönetim ve Liderlik” ile
“Beden Dili” Semineri
21 Ağustos 2014 Yeni Tüketici Kanunu Konferansı
8 Mart 2015 Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
13 Mayıs 2015 Stres Yönetimi Konferansı
22 Mayıs 2015 Markalaşma Konferansı
25 Aralık 2015 Çocuğumu Tanıyor muyum? Konferansı
1 Nisan 2016 Doğru İletişim Konferansı
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UNESCO’YU DİDİM GÜNDEMİNE TAŞIDIK
Tarihi ve doğal güzellikleri ile ünlü ilçemizdeki üç değerli alanın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi
için Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde girişim başlattık.
Didim’in sahip olduğu, ülkemizin en önemli kültürel değerleri arasında bulunan dünyaca ünlü Apollon Tapınağı,
Milet Ören Yeri ile Anadolu Beylikleri Dönemine ait İlyas
Bey Külliyesinin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine yer
alması için başvuru da bulunduk.
Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Strateji Geliştirme Komisyonunun girişimleri ile gerçekleşen başvurunun
doğru ilerlemesi için bilgi alışverişinde bulunmak üzere
Bergama Belediyesine ziyaret gerçekleştirdik. Bergama,
2014 yılında Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 38.
Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda, 21 ülkenin de oyunu
alarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmişti.
Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ile Bergama Belediyesi UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Biriminden Bülent Türkmen ve Nesrin Ermiş ile görüştük. Ziyarette Bergama’nın süreçte edindiği tecrübeler paylaşıldı.
Neler yapılabileceği hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
İki tarihi kent hakkında benzerlikler değerlendirildi.
İlçemizin tarihi varlığının UNESCO Dünya Kültür Mirasına eklenmesi için söz konusu alanlarda koruma amaçlı
imar planlarının hazırlanması gerekmektedir. Odamız bu
konuyu gündeme getirerek bir hedef belirlemiştir. Temennimiz güzelliğiyle dillere destan eserlerimizin tüm toplum
unsurları tarafından sahiplenilmesi, iyi bir alan yönetimi
yapılması, hak ettiği koruma politikaları geliştirilmesidir.
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Bergama Belediyesi ile bilgi alışverişinde bulunduk

Milet Müze Müdürümüz ile istişarelerde bulunduk
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MEMNUN MÜŞTERİ TİCARETTE BAŞARI
Didim Ticaret Odası’nın GEKA Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirdiği Müşteri İlişkileri Yönetimi eğitimleri yapıldı. Etik ve İş Ahlakı,
Müşteri ilişkileri Yönetimi, Pazarlama
ve Satış Teknikleri ile İç ve Dış Müşteri
Memnuniyeti başlıklarında Didim Ticaret Odası üyeleri ve üye firmaların çalışanları eğitimlere katıldı.
Eğitimler hakkında konuşan Didim
Ticaret Odası Başkanı Şaban Üstündağ;
Didim’in ekonomik olarak büyümeyesi
için ilçedeki işletmelerin kapasitelerini geliştirmeleri gerektiğine dikkat
çekti. ‘’Kapasitelerinin artması için işletme sahipleri ve çalışanlarının gerek

meslekleriyle alakalı gerekse kişisel
gelişimleriyle alakalı eğitimler alması
gerekmektedir. Memnun bir müşteri
yeni birçok müşteri getirirken, memnuniyetsiz müşteri birçok müşteri kaybına sebep olmaktadır. Günümüz müşterileri, başka bir müşterinin sözüne
reklamlardan daha çok itibar etmektedir. Memnuniyet düzeyi arttıkça hem
üyelerimiz hem de ilçemiz ekonomik
olarak kalkınacaktır. Bu eğitimlerden
sonra ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin birinde dahi bu eğitimden kaynaklı olumlu bir sonuca ulaşırsak bizim
için önemlidir’’ dedi.

Üstündağ sözlerini şöyle sürdürdü;
‘’Bu eğitim Kalkınma Ajansından destek alarak yaptığımız ilk eğitim oldu.
Müşteri ilişkileri için bu eğitimler bizim
için bir başlangıçtır. Çok olumlu geri
dönüşler aldık. İnşallah ilerleyen vakitlerde buna benzer eğitimler vereceğiz.
İlçemizdeki iş hayatının gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Katılım
gösteren değerli üyelerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz’’ dedi.
Etik ve İş Ahlakı eğitimine 41, Pazarlama ve Satış Teknikleri eğitimine
35, İç ve Dış Müşteri Memnuniyeti eğitimine 53, Müşteri İlişkileri eğitimine 38
kursiyer katıldı.
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ODAMIZA HİZMET ARACI KAZANDIRDIK
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 kullanıyor.

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

PROJE BİRİMİ OLUŞTURARAK 3 PROJEMİZE
FİNANS DESTEĞİ SAĞLADIK
2014 yılı sonunda DİTAB tarafından hazırlanan proje ortağı olduğumuz 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.
Odamız proje ekibi ile birlikte eğitimlere çeşitli kurumlardan 20 temsilci katıldı. Didim’de proje yazma kültürünün
geliştirilmesi ve fonlardan faydalanmak üzere alınan eği-
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timlerde katılımcılar grup çalışmaları ve birebir eğitimlerle
desteklendi.
Bu eğitimlerden sonra 2015 yılında Odamız Proje ekibinin hazırladığı üç ayrı proje Güney Ege Kalkınma Ajansından
destek aldı. Doğrudan Faaliyet Desteği ve 2015 yılı alternatif
turizm mali destek çağrısı kapsamında desteklenmeye hak
kazanan Didim İnteraktif Tanıtım Sitemi Projesi ve teknik
destek kapsamında Müşteri Memnuniyeti Eğitimleri ile Odamıza 250 bin liraya yakın mali destek kazandırılmış oldu.

DİDİM TİCARET ODASI ÜYELERİNİN PROBLEMLERİNİ
YERİNDE TESPİT EDİYOR
Üyelerine beş yıldızlı hizmet sunmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin belirlediği hizmet
standartlarını yakalamak üzere Akreditasyon çalışmalarına başlatan ve süreci
başarıyla tamamlayarak Akredite Oda
olan Didim Ticaret Odası, üyelerinin
sorunlarını yerinde tespit ediyor.

İlçe ekonomisinin lokomotifi olan
Turizm, İnşaat ve Emlak sektörleri başta olmak üzere üyelerini işyerlerinde
ziyaret ederek üye memnuniyet anketleri yapıyor.
Akıllı uygulamalar içeren tablet
cihazlarla online olarak doldurulan
Anket kapsamında üyelere sektörleri

hakkında sorular yöneltilirken iletişim
bilgilerinin de güncelleniyor, Yapılan
çalışma ile Sektörlerin mevcut durumları, potansiyelleri ve problemlerin
tespit ediliyor, üyelerin talepleri ışığında ilçe ekonomisi için çözüm önerileri
oluşturuluyor.
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Turizm haftası etkinliklerine destek oluyoruz

Olta Balıkçılığı Turnuvasına sponsor olduk
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İLÇEMİZE KATKI SAĞLAYAN HER ORGANİZASYONDA VARIZ
Didim Ticaret Odası ilçedeki değer kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği toplantılara destek sağlıyor.
İlçemizin kültürel gelişimine katkı sağlayacak çeşitli kültürel
faaliyet ve sosyal etkinlikler ile anma ve kutlama programlarında elinden gelen desteği sağlıyor
Ekim 2013’de gerçekleşen 2. Uluslararası Didim Zeytin
Festivaline Odamız adına katkıda bulunduk. Festivalin ikinci
günü “Zeytinyağının Didim’deki ve Türkiye’deki Tarihi” konulu seminere ev sahipliği yaptık.
Ekim 2013’de TRT Müzik Kanalında canlı yayınlanan
‘’Radyo Günleri‘’ programı Kültür Merkezimizde gerçekleşti.
“TRT-Müzik Radyo Günleri/İzmir” programında, Türk Sanat
Müziğimizin çok değerli sesleri Barış Doğan, Nevra Günay
Tosun, Nihan Önel ve Okan Uslu, sanat müziğimizin seçkin
örnekleriyle canlı yayınla müzikseverlerle buluştu.
Didim Ticaret Odası’nın kültür hizmeti olarak basımını
üstlendiği ‘’Büyüteç Altında Didim’’ kitabı Kasım 2013’de yayınlandı. Yazar Mehmet Bilgin ve Rumeli Kültürü Yaşatma Ve
Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Bilgin’le Didim Ticaret Odası yönetim Kurulu’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
Her yıl nisan ayında gerçekleşen Turizm Haftası etkinlik-

lerine ve spor kulüplerimiz tarafından yapılan Deve Güreşleri Festivallerine katkı sağladık.
Nisan 2015’de Didim’de Turizm Haftası etkinlikleri, kapsamında Polis Moral Eğitim Merkezi tesislerinde düzenlenen
ağaç dikim etkinliğinde katılımcılara sandviç ve içecek ikram
ettik. Etkinlikler kapsamında Şehir İçi Bisiklet Şenliğinde
katılımcılara tişört ve şapka dağıttık. 19 Nisan Pazar Günü
3’sü gerçekleştirilen geleneksel Kutsal Yol yürüyüşünde de
katılımcılara 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.
Nisan 2015’de 23 Nisan Uluslararası Halkoyunları Çocuk
Festivali kapsamında ilçemize gelen yabancı çocukları ağırladık. 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 protokol ziyaretleri kapsamında Odamızın misafiri oldular. Misafir ülkelerden gelen

TRT Müzik kanalına kültür merkezimizi tahsis ettik
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Spor klüplerimiz yararına yapılan deve güreşi faaliyetlerine destek sağlıyoruz

Okullararası yarışmalarda ödüller veriyoruz
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Halkoyunları festivallerine sponsor olduk
heyetlerin ve Ticaret Odasının karşılıklı hediyeler sunmasının ardından ziyaret son buldu.
Her yıl gerçekleşen Didim Amatör Olta Balıkçılığı Turnuvasına katkı sağladık.
Okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirdiği kermes ve benzeri etkinliklere yardımlarda bulunduk
Nisan 2017’de gerçekleşen 41. Turizm Haftası etkinliklerine katkı sağladık. Odamızın ve Esnaf Odasının organize
ettiği şişme çocuk oyun parkı ile Didimli çocuklar doyasıya
eğlendi. Şiir, kompozisyon ve resim dalında ödül alan öğrencilere bisiklet hediye edildi. Grup Eflatun, Grup Sade ve Soner Coşkun Didimlilere müzik ziyafeti sundu. Ukraynalı dans
sanatçılarının şovlarının ardından ateş dansçıları izleyenlere
heyecanlı dakikalar yaşattı.
Ağustos 2017’de Didim Halk Oyunları Gençlik ve Spor
Kulübü Derneğinin düzenlediği 4. Uluslararası Didim Halk
Dansları Festivali ile Didim Karadenizliler Derneği ve Didim
75 Gençlik Derneğinin işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı
etkinlikleri kapsamında düzenlediği Grup Koliva konserine
katkıda bulunduk.

Etkinliklere katılan halkımıza şapka ve tişört dağıttık

İlçemizi anlatan eserlerin basımını üstlendik
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SOSYAL SORUMLULUK

Kültür merkezimizin yapımına katkı sunan hayırsever işadamı
Nurullah Kocabıyık

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMAL ARIMIZ
Her yıl ramazan ayında Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinin katkıları ile dağıtımını yaptığımız gıda yardımlarını
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Mahalle muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahibi isimlere, içinde temel gıda maddeleri
bulunan gıda paketleri teslim ediyoruz.
Didim Müftülüğü tarafından Merkez Camii önünde açılan
iftar çadırında yemek ikramında bulunuyoruz. Son 4 senedir Oda olarak kalabalık bir davetli topluluğuna verilen iftar
yemeği yerine ihtiyaç sahibi ailelere yemek vermeyi tercih
ediyoruz.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla her yıl
eğitim öğretim yılı başında ihtiyaç sahibi öğrencilere kırta62 DİDİM TİCARET ODASI

siye yardımları ulaştırıyoruz. İlk Orta ve Lise olmak üzere üç
çeşit olarak hazırlanan kırtasiye paketleri ve bununla beraber hazırlanan ayakkabı hediye kuponları da ihtiyaç sahibi
öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim ediliyor.
TOBB’un Soma’da yaşanan felakette şehit olan madencilerin aileleri için başlattığı yardım kampanyasına destek
verdik. Yönetim Kurulunda alınan kararla TOBB Soma yardım hesabına Didim Ticaret Odası olarak 5000 TL katkıda
bulunduk.
Odamız Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde gösterimini gerçekleştirdiğimiz Süper İncir filmi için Didim ve

Yöresi Engelliler Derneği’nin üyeleri ve Didim Çağrı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile ailelerine özel
gösterim gerçekleştirildik. Çekimleri Aydın’da ve bir bölümü
de ilçemiz Didim’de gerçekleştirilen Aydının doğal ve tarihi
güzelliklerinin tanıtımını amaçlayan Süper İncir filmi engelli
vatandaşlarımıza özel gösterimle engelli vatandaşlar ve aileleri tarafından izlendi.
Yaşlılar Haftası münasebetiyle Didim Huzurevine gerçekleştirdiğimiz ziyaretle yaşlıların elini öperek hayır dualarını
alıyoruz.
Soma maden faciasında hayatını kaybeden şehitlerimiz
ve Kültür Merkezimizin yapımında katkı sağlayan Nurullah
Kocabıyık’ın ebediyete intikali vesilesiyle lokma hayrında
bulunduk.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim Temsilciliği, Yalıköy Sağlık ocağı ve Fevzipaşa muhtarlığı yanında belirli günlerde hizmet veren sağlık ocağının açılışında eksikliği duyulan demirbaşların bir kısmını temin ettik.
Her yıl milli eğitime bağlı okullarımız ve Adnan Menderes
Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulunun eksikliklerine elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz.
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Odamızda gerçekleşen Aydın ve Oda Borsaları güçbirliği toplantısı

ODA VE BORSALARLA TECRÜBE PAYLAŞIMINDA BULUNUYORUZ

İzmir Ticaret Odası ve Türkiye Kurvaziyer Platformu Yönetim Kurulu Başkanı
Ekrem Demirtaş’ı ziyaret ettik
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Göreve geldiğimiz Aralık 2013’den bu tarafa çevre il ve
ilçelerdeki odalarla iyi ilişkiler kurduk.
Şubat 2014’de Odamız çalışma ofisinde yapılması düşünülen yenileme çalışmaları öncesi, bölgemizin en güzel
hizmet binasına sahip Muğla Ticaret ve Sanayi Odasını görüp fikir edinmek amacıyla ziyaret gerçekleştirdik.
Gerek personelin gerekse üyelerin her türlü konforunun düşünüldüğü bina hakkında bilgiler vererek gezdiren
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş iki yıl süren inşaat aşamasında birçok yeniliği
takip ettiklerini yapı fuarlarını gezdiklerini ve örnek olabilecek yerleri görerek fikir edindiklerini belirtti.
Haziran 2014’de Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Başkanı olan ve daha sonra geçirdiği rahatsızlık ile hayata veda eden Reşat Anya, Meclis Başkanı Behlül Er ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, yapmayı planladığı öğrenci yurdu
projesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkısı için
Odamızı ziyaret ederek destek talep etti. Odamız Yönetim
Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Söke Ticaret Odası’nın
yurt projesini desteklediklerini bildirerek, çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum, dedi.
Ocak 2015’de Aydın ilinde faaliyet gösteren Oda/Borsalar ile Güç birliği Toplantısı için Söke Ticaret Borsasında bir
araya geldik. Toplantıya Didim Ticaret Odası adına Meclis
Başkanı Hilmi Yıldırım Yönetim Kurulu Üyesi Lütfü Kara-

Aydın Ticaret Odası Odamızı ziyaret etti

Söke Ticaret Odası ziyaretimiz

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretimiz

Kuşadası Ticaret Odası ziyaretimiz

aslan ve Mekin Subaşı, O dönemki
Meclis Başkan Yardımcısı Barış Dündar ve Meclis Üyesi Aydın Çağlayan
katıldı.
Didim Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım yaptığı konuşmada; Didim’in yıllardır öksüz kaldığını,
uç noktada olmanın dezavantajını
yaşadığını belirterek, Didim adına
pozitif ayrımcılık istediğini vurguladı. İlçenin gerekli yatırımlar yapıldığı takdirde Aydının bütün istihdam
sorununu çözebileceğini belirtti.
Güç birliğiyle Söke’ye kazandırılacak
Havaalanının Didim içinde önem arz
ettiğini belirterek, ayrıca Didim’e
Demiryolu ve Doğalgazın getirilmesinin önemini anlattı.
Mart 2015’de Aydın İli Oda ve
Borsaları güç birliği toplantısı Odamız ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplantıya katılan Oda 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, yönetmelik ve mevzuatlara kadar birçok konu gündeme geldi. Karşılıklı
fikir alışverişinde bulunuldu.
Mart 2015’de Yönetim Kurulu
Başkanımız Şaban Üstündağ ve Strateji Geliştirme Komisyonu Başkanı
Ali Hikmet Atilla, İzmir Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Aynı
zamanda Türkiye Kurvaziyer Platformu Yönetim Kurulu Başkanı olan Ekrem Demirtaş’la Didim’in kurvaziyer

rotalarına dahil edilmesi, Didim’de
kurvaziyer turizminin geliştirilmesi için yapılması gerekenler, Yunan
Adaları ile geliştirilen işbirlikleri ve
çok yakın zamanda gerçekleşmesi
beklenen karşılıklı seferler konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.
Eylül 2015’de 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 akreditasyon temsilcileri katıldı.
Yapılan toplantıda akreditasyon sistemi, oda ve borsaların iyi uygulamaları tartışıldı. Odamızda iyi uygulama örneği olarak Didim İnteraktif
Tanıtım Sistemi projesini anlatma
imkânı buldu.
Eylül 2015’de 2015 turizm sezonunu değerlendirmek, 2016 turizm
sezonu için hazırlık çalışmalarını
planlamak, bölgede üretim ve ticaretteki ortak sıkıntıları belirlemek
amacıyla Kuşadası Ticaret Odası ve
Söke Ticaret Odasına ziyaret gerçekleştirdik.
Kuşadası’na yaptığımız ziyarette
2015 yaz sezonunda yaşanan problemler, turizm sektöründe yaşanan
daralma ve yabancı ziyaretçi sayısında düşüş değerlendirildi. 2016
sezonu için ortak hangi çalışmaların
yapılabileceği istişare edildi.
Söke Ticaret Odasına yapılan ziyarette bölgenin ortak problemleri
değerlendirildi, neler yapılabileceği
istişare edildi. Yapılan çalışmalar anDİDİM TİCARET ODASI 65
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Nazilli Ticaret Odasında gerçekleşen Aydın Oda Borsaları güçbirliği toplantısı
latılarak tecrübe paylaşımında bulunuldu. Söke Ticaret Odası hazırlığını
yürüttüğü ve yakın bölgenin ihtiyacına cevap verecek Mezbaha ve sebze
meyve hali hakkında bilgiler paylaşıldı. Bu süreçte Didim Ticaret Odasının yapabileceği katkılar konuşuldu.
Kasım 2015’de İldeki tüm Odalarla görüşmeler gerçekleştirerek
ortak sorunlar ve çözüm önerileri
hakkında istişarelerde bulunan Aydın Ticaret Odası heyeti Odamızı
ziyaret ederek ilimizin ulaşımdan,
sağlığa, turizmden eğitime, sanayiden, tarıma kadar çeşitli sektörlerde fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette Gündeme gelen konuların ilk
yapılacak Aydın Oda-Borsaları Güç
Birliği Toplantısında dile getirilmesi
bu toplantıya milletvekillerinin de
davet edilmesinin yerinde olacağı
hakkında fikir birliğine varıldı.
Mart 2016’da Aydın Sanayi Odası
Yönetimi Aydın ve Ege Bölgesi ekonomisinin gelişimine katkı sağlayacak olan projelerini anlatmak ve fikir
paylaşımında bulunmak için Aydın
Oda ve Borsaları ziyaretleri kapsamında Odamızı ziyaret etti. Aydın Sanayi Odası (AYSO) Başkanı Mehmet
Yunus Şahin Didim Ticaret Odası Yönetimine “Aydın Gıda Serbest Ticaret
Bölgesi” projesini açıkladı.
Didim Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet
Urgancı, projenin heyecan verici
olduğunu, bölgenin gelişmesi ve
kalkınması için tüm argümanları
içerdiğini söyledi. Konuyu Yönetim
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Kurulumuzda değerlendireceklerini
söyleyerek, ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirttiler.
Ağustos 2017’de Aydın Oda - Borsaları Güç Birliği toplantısı Nazilli
Ticaret Odası ev sahipliğinde yapıldı.
Toplantıya Didim Ticaret Odası adına
Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Urgancı, Yönetim Kurulu Üyesi
Mekin Subaşı ve Genel Sekreter Mustafa Erğan katıldı.
Her Oda Başkanı sıra ile kürsüye gelerek sorumluluk bölgesinden
sorunları dile getirdi. Didim Ticaret
Odası adına söz alan Meclis Başkanı
Hilmi Yıldırım katılımcıları selamlayarak başladığı konuşmasında Bu
toplantıların Aydın’ın sorunlarının
konuşulması açısından önemli olduğunu belirtti. “Burada geliştirilecek
ortak dil çözüm yollarını kısaltacaktır” dedi.
Ağustos 2017’de Muğla Ticaret
Borsası Yeni Hizmet Binası Açılışına
Katıldık
TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun teşrifleriyle gerçekleşen
Muğla Ticaret Borsası’nın yeni hizmet binasının açılış törenine Didim
Ticaret Odasını temsilen Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım katıldı. Meclis
Başkanı Yıldırım tören sonrasında
Hisarcıklıoğlu ile istişarelerde bulundu.
Açılış sonrasında aynı gün Milas
Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği ekonominin öncüleri ödül törenine Odamız adına Meclis Başkanı

Hilmi Yıldırım ve Meclis Başkan Yardımcısı
Aydın Çağlayan ile ilçemizde yatırımları bulunan Didim Ticaret Odası Üyesi, Batman
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Beşir Altunç
katıldı.

ÖZEL HABER

YENİ MODELİNE DİDİM İSMİNİ VEREN FİRMA VE BAYİSİNE
TEŞEKKÜR PLAKETİ VERDİK
Odamız, yaptığı çalışmalar ile güzel beldemizi herkese
tanıtma çabasındadır. Bu amaca katkı sunan tüm çalışmalar
da bizi onurlandırmaktadır.
2016 yılı için Salcano Salko Bisiklet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üretimini yaptığı bir modele ilçemizin ismini
verdi. Bu tercihleri ve desteklerinden dolayı Meclisimiz 12
Ocak 2015 tarihli ve 5 nolu kararı ile ilgili firmalara teşekkür yazısı verilmesi kararı almıştır. 19 ocak salı günü odamız meclis toplantı salonunda gerçekleşen basın toplantısı
ile tüm hemşerilerimiz ve Didim Ticaret Odası Meclisi adına
üretici firma Salcano Didim bayii olan Sümer Bisiklete teşekkür plaketi verildi. Salcano Salko Bisiklet Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketine de teşekkür yazısı gönderildi.
Basın toplantısına Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım,
Esnaf Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Didim Ticaret Odası
Meclis Üyeleri Ömer Vela, Ali Hikmet Atilla ve Deniz Demir ile
Sümer Bisiklet adına Emine Sümer ve İbrahim Sümer katıldı.
Meclis Başkanı Hilmi Yıldırım ilgili firmalara teşekkür
ederek başladığı konuşmada sözlerini şöyle sürdürdü. İlçe-

mizin tanıtımı adına bu tip çalışmaları Didim Ticaret Odası
olarak ödüllendireceğiz, ürettikleri ürünlere Didim ismini
veren başka firmaların da olduğunu tespit ettik onlara da teşekkür yazıları göndereceğiz dedi. İbrahim Sümer ise model
hakkında detaylı bilgiler paylaştı.
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Aydın Kadın Girişimciler Kurulu

ODAMIZ ÇATISI ALTINDAKİ
KURUL VE
KOMİSYONLARIMIZ
BAŞARILI FAALİYETLER
GERÇEKLEŞTİRDİ

Strateji Geliştirme Komisyonumuz

Kültür Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonumuz
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Didim Ticaret Odası Meclis kararıyla kurulan;
Kültür Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonu, Strateji
Geliştirme Komisyonu ile TOBB koordinasyonunda,
girişimciliğin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması amacıyla Türkiye genelinde odalar ve
borsalar bünyesinde faaliyetlerini yürüten, TOBB
Aydın Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Aydın
Genç Girişimciler Kurulları önemli faaliyetler gerçekleştirdi.
Kültür Turizm ve Dış İlişkiler Komisyonumuz
Yunan Adaları ile karşılıklı seferlerin yapılması,
Odamıza vize ofisi kazandırılması için önemli faaliyetler ve görüşmeler gerçekleştirdi. Strateji Geliştirme Komisyonumuz ilçemizden üç alanın UNESCO
Dünya Kültür Mirası listesine kazandırılması ile 6.
ve 7. Turizm Yatırım Zirvemizin organizasyonunu,
TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulunda Odamızı
temsil eden üyelerin katkıları ile 2015 yılında gerçekleşen dünya kadınlar günü etkinliğimiz kurul ve
komisyon çalışmalarımızın en önemlileridir.

ORGANİZASYON

İLÇEMİZDE GÖREV YAPAN
GAZETECİLERLE HER YIL
10 OCAK ÇALIŞAN
GAZETECİLER GÜNÜ
DOLAYISIYLA
BİR ARAYA GELİYORUZ
Didim Ticaret Odası Meclisi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla İlçede görev yapan basın mensuplarına davetler verdi. 2015, 2016, 2017 yıllarında 10 Ocakta
gerçekleşen davetlerde samimi ortamda gerçekleşen davetin ardından Yönetim Kurulu Başkanımız Şaban Üstündağ ve Meclis Başkanımız Hilmi Yıldırım Gazeteciler Gününü kutlayarak, etkinliklerine katılım sağlamalarından
dolayı teşekkür etti. Gazetecilere Ticaret Odasının hediyeleri takdim edildi.
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DIŞ İLİŞKİLER

Berlin Turizm Fuarında dönemin Kültür Turizm Bakanı Mahir Ünal ile biraraya geldik

DİDİMLİ İŞADAMLARINI ALMAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE
BERLİNLİ İŞ ADAMLARI İLE BİR ARAYA GETİRDİK

Alman Seyahat Acentalar Birliği (DRV) heyeti ile görüşmemiz
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KOSGEB onayı ile Odamızın Berlin’e yaptığı iş gezisinde Didim’den kalabalık bir heyet
katıldı. Heyet içerisinde iş adamlarımız olduğu gibi, Didim Kaymakamı İskender Yönden
ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay da
yer aldılar.
Seyahat boyunca 4500 turizm acentesi
üyesi olan Schmetterling yetkilileri, Almanya Seyahat Acenteler Birliği (DRV)heyeti ile
Genel Sekreter Dirk Inger’le görüşüldü. Bay
Inger’e ilçemiz Didim’i, Didim’deki iş potansiyelini anlattık. İlçemize davet ettik. Didim’i
ziyaret ederek, üyeleri olan 11 bin seyahat
acentesine İlçemizi tanıtma ve iş bağlantıları
kurma imkanı sağlayacaklarını belirttik. Teklifimize olumlu yaklaştılar. Didim’in Alman
turizm ve inşaat pazarında değerlendirilebileceği söyleyerek, bununla ilgili çalışmalara
Didim’i ziyaret ettikten sonra başlanabileceğinin altını çizdik.
Almanya’nın en büyük turizm dergisi FVW
dergisi ile görüşme sağladık. Derginin Genel
Müdürü Sayın Klaus Hildebrandt ile yaptığı-

mız görüşme iyi bir atmosferde geçti.
Türkiye’yi yakından tanıyan Sayın Hildebrandt ile ortaklaşa yürütebileceğimiz reklam ve tanıtım faaliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulunduk.
FVW dergisinin turizm fuarı esnasında
basılıp dağıtılan sayısında Didim ile
ilgili haber yayınlandı ve bu da heyetimizin ne kadar isabetli görüşmeler
yaptığını ve işinin ehli olduğunun göstergesiydi.
İki günlük ikili görüşmelerde iş
adamlarımız Almanya’daki mevkidaşlarıyla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiler. Ortak iş yapılması için
Almanya’daki şirketler ile prensipte
anlaşan işadamlarımız oldu. Bilhassa
turizm ve inşaat sektöründe faaliyet
gösteren iş adamlarımız önemli işbirliklerine kapı araladılar.
Görüşmelerimiz kapsamında Türk
Alman İşadamları Birliği ile yaptığımız
Didim Akşamı da önemli işbirliklerine

vesile oldu. Bu yemekli toplantıya ikili
görüşmeler de bulunmayan iş adamları
da katıldı. Ön konuşmalar oldu, ikili görüşmeler burada da devam etti. Didim
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Üstündağ bir konuşma yaparak,
Almanya’daki işadamlarını Didim’e yatırım yapmaya davet etti. Günün hatı-

rasına karşılıklı hediyeler verildi,
Türk Alman İşadamları Birliği Yönetim Kurulu ile bundan böyle görüşmelerin sık sık olacağı konusunda fikir
birliğine varıldı. Onların da Didim’e
gelip Didim de yatırım alanlarını tespit
ederek, ortakları ile yatırım yapacakları sözü alındı.
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EĞİTİM

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİMİZ YATIRIMCILARA
YOL GÖSTERİYOR
Didim’de Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı
kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak, girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve
deneyimi kazanmaları amacıyla, uygulamalı girişimcilik eğitimleri veriyoruz.
Odamız KOSGEB ve İŞKUR işbirliği ile
gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik
eğitimlerimiz yeni iş kuracaklara KOSGEB desteklerinden faydalanma şansı
veriyor.
Girişimcilik eğitimlerinde, katılımcılara, eğitimciler tarafından girişimcilik
ile ilgili temel bilgiler veriliyor, iş fikri
geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
yaptırılıyor. İş planı kavramı ve öğeleri anlatılarak bunların pekiştirilmesine
yönelik çalışmalar düzenleniyor
Eğitimde birbirleriyle tanışan kursiyerler arasında da gerek eğitim önce-
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sinde gerekse eğitimden sonra iş kurma sürecinde tecrübelerini paylaşma
imkânı doğuyor.
Eğitimler hakkında konuşan Didim
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Şaban Üstündağ Oda olarak girişimcilik
eğitimlerine çok büyük önem verdiklerini, insanların doğru alanda bilinçli
yatırım yapmaları için bu eğitimler
çok önemli olduğunu vurguladı. “Verdiğimiz eğitimler girişimci adaylarının
eğitim birikimini arttırmaktadır. Buna
katkı sağlayan KOSGEB, ve İŞKUR Müdürlerimize, eğitimcilerimize ve gayretlerinden dolayı kursiyerlerimize
teşekkür ediyorum” diyen Üstündağ,
eğitimlerin amacının girişimci adaylarının ve ilçemizin ekonomisine katkıda
bulunmak olduğunu söyledi. Ticaret
Odası bünyesindeki KOSGEB hizmet
masasının da girişimcilere yardıma hazır olduğunu söyleyen Üstündağ, bizim

için önemli olan planlanan yatırımların
doğru şekilde gerçekleştirmesi, başarılı işletmeler kurulması, istihdama katkıda bulunulmasıdır, dedi.
Temel Seviye Girişimcilik eğitimini
tamamlayarak “Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Belgesi” alan girişimciler kendi
işini kurduğu takdirde, KOSGEB mevzuatı çevresinde “Yeni Girişimci Desteği”ne başvurma hakkı kazanacak. KOSGEB
bu eğitimlere alarak başarılı iş projeleri hazırlayanlara 50 bin lira hibe 100
bin lira da kredi desteği sağlıyor.
Odamız 2013 yılından bu tarafa 25
sınıfta 600’den fazla kursiyere girişimcilik sertifikası kazandırdı.
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
ve kayıtlar hakkında detaylı Bilgi İçin:
0256 811 25 63 numaralı telefonu arayabilirsiniz

TALEPLERİMİZLE YAPILAN DÜZENLEMELER

ODALAR VE BORSALARIN TOBB ARACILIĞI İLE
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULUNA İLETTİĞİ VE
ÇÖZÜME KAVUŞTURDUĞU KONULAR
2 Aralık 2016 tarihinde gerçekleşen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında açıklanan kararlarla
Odalar ve Borsaların dile getirdiği bir çok çözüm önerisi
gerçekleşti.

Ne Talep Ettik
• Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesi artırılsın
• İhracata yönelik ilave destek sağlansın

Ne Çıktı
• Hazine, Kredi Garanti Fonu’na yaklaşık 20-25 milyar lira
gayri nakdi destek sağlayacak
• Böylece KGF kefaletiyle 250 milyar liraya kadar yeni kredi
hacmi oluşturulacak
• KGF’nin ihracat kredileri için verdiği kefalet oranı, %85’ten
%100’e çıkarılacak

Ne Talep Ettik
• Yatırımları destek için yatırım indirimi yeniden gelsin

Ne Çıktı
• İmalata yönelik yatırım harcamaları için kurumlar vergisi
indirimi tam olarak uygulanacak

• Teşvikin tamamını, diğer kazançlara uygulama imkânı da
getirilecek
• Yatırıma yönelik inşaat işlerinde KDV iadesi verilecek

Ne Talep Ettik
• Sıkıntılı sektörler SGK prim ödemeleri ertelensin

Ne Çıktı
• Aralık 2016 ve Ocak-Şubat 2017 aylarında ödenmesi gereken SGK primleri faizsiz olarak Ekim-Kasım-Aralık 2017’ye
ötelenecek

Ne Talep Ettik
• İstihdam için destek verilsin
• Toplum Yararına Programı (TYP) azaltılıp İşbaşı Eğitim
Programı artırılsın

Ne Çıktı
• Orta ve yüksek teknolojili sektörlerde yeni istihdam sağlayacak işverenlere bir yıl süresince asgari ücretin yarısı, ikinci
yılda ise yüzde 25’i kadar destek verilecek
• 500 bin kişi İşbaşı Eğitim Programı ile özel sektörde istihdam edilecek

Ne Talep Ettik
• Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan KOBİ’lere destek verilsin

Ne Çıktı
• Bankaların, reel sektör firmalarının kredilerini yapılandırması kolaylaştırılacak
– BDDK bankacılık sektörünün reel sektöre kredilerini yeniden yapılandırılması için yetki ve imkan veren karşılıklar
kararnamesini kabul etti.
– Burada bazı yükler buradan alınıp; elde edilen kaynakları
bankalar, kredi yapılandırmasında kullanacaklar.
• KDV iadeleri hızlandırılacak

Ne Talep Ettik
• Vergi, Prim ve Oda aidat borçları yapılandırılsın
• Vergisini düzenli ödeyen ödüllendirilsin

Ne Çıktı
• Haziran 2016’ya kadar olan vergi, prim, Oda aidat, odaların
TOBB’a aidat borçları yapılandırdı.
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– 1,2 milyon kişi yararlandı. 78 milyar TL’lik borç yapılandırıldı.
– Yapılandırmadan 118 bin Oda-Borsa üyemiz yararlandı. 88
milyon TL yapılandırıldı.
• Maliye Bakanı, vergisini düzenli ödeyenlerle ilgili yaptığı
çalışmayı yakında açıklayacak.

berleşme cihazları, Sarf malzemesi, Stoklar, Tarımsal ürün,
Ticaret unvanı ve/veya işletme adı, Ticari işletme veya esnaf
işletmesi, Ticari plaka ve ticari hat, Ticari proje, Vagon, vb.

Ne Talep Ettik
• Geçmişteki sıkıntılardan dolayı bugün zorluk yaşayan üyelerimiz için «Sicil Affı» çıkarılsın

Ne Çıktı
• Yasa tasarısı meclise sevk edildi
• Yasa çıktığı tarih öncesinde karşılıksız çek, protestolu senet, kredi ve kredi kartı borcu olanlar bu borçlarını 6 ay
içinde öderse ya da yeniden yapılandırırsa geçmişe yönelik
olumsuz sicil kayıtları dikkate alınmayacak.

Ne Talep Ettik
• Üyelerimiz finansmana erişimde teminat sıkıntısı yaşıyordu
– Fabrika binasını teminat verebilirken içindeki değeri çok
daha yüksek olan makinesini teminat veremiyordu

Ne Çıktı
• Taşınır Rehni Kanunu hayata geçti. Ocak 2017’den itibaren
yürürlüğe giriyor
• Üyelerimiz artık her türlü taşınırını teminat olarak verilecek
– Alacaklar, Çok yıllık ürün veren ağaçlar, Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar, Hammadde, Hayvan, kazanç ve iratlar,
lisans ve ruhsatlar, Kira gelirleri, Kiracılık hakkı, Makine ve
teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik ha-

KOBİ’LERE TOBB NEFES KREDİSİ
Projeye nasıl başladık? Amaç neydi?
1. KOBİ’lere yıllık %9,90 faizle ile kredi kullandırmak
2. Bankaların fiyatlamasında psikolojik eşiği kırmak
3. Bankaların ellerindeki kaynağı KOBİ kredilerine yönlendirmesini teşvik etmek
4. Hükümetin kredi faizlerini düşürme politikasını desteklemek
• Protokoller 2 Aralık 2016 da Başbakanımızın himayelerinde
imzalandı
• Uygulama 12 Aralık 2016 itibariyle 81 il, 160 ilçede başladı
• Yıllık %9,90, aylık %0,825 faiz ile KOBİ’lerimiz kredi kullandı.
Didim Ticaret Odası üyeleri azami 50 bin TL olmak üzere kredi kullandılar.
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SİZE GÜVENİYORUZ… SİZE KEFİLİZ…
‘‘KREDİ GARANTİ FONU’’
Kredi Garanti Fonu 1991 yılından bugüne gelecek vadeden işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, 25 yıldır yatırımcının yanında yer almaktadır. Uzun
vadeli ve düşük maliyetli kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmek- tedir.
Bugün, 34 ilde 39 Şubesiyle büyüyen ve gelişen KOBİ’lere hizmet vermektedir.

Ortaklık Yapısı
Kredi Garanti Fonu; 1/3 TOBB, 1/3 KOSGEB ve 21 Bankanın
eşit oranlarda paydaş olduğu Uluslararası akredite kurumsal
bir kefalet kuruluşudur. Toplam Kefalet miktarı 5,04 Milyar
Türk Lirasıdır.

• Sadece SGK ve Vergi Dairesine muaccel hale gelmiş borcu
olmayan firmalara kefalet sağlanmakta iken yeni düzenleme
ile muaccel hale gelmiş borcun, kefalet sağlanacak kredinin
%20’sini aşmaması ve kullanılacak kredi ile ödenmesi durumunda kefalet verilebilmesinin önü açılmıştır.
• Eximbank’a doğrudan verilen kefaletlerin %100 kefalet
oranıyla Hazine Desteği Kapsamına alınmasına karar verilmiştir.
• Eximbank kredileri için bankalara verilen %75 kefalet oranı
%85 olarak değiştirilmiştir.
• ‘KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeler’ de kapsam içine alınmıştır.

Mevcut Yapıdaki Sorunlar
• Tahsis sürelerinin uzunluğu,
• Değerlendirmelerde objektiflikten uzak kararlar çıkması,
• Talep edilen limit tutarından daha düşük limitlerin karara
bağlanması,
• KOBİ tanımı dışında kalan işletmelere kefalet verilememesi.

Yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile KGF’nin Yeni
Yapısı, Yeni Süreçler
Yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile
• Hazine Destekli Kefalet Programı süresi 2017 yılı sonundan
2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.
• Daha önce 15 milyar TL olan KGF tarafından verilebilecek
Hazine destekli kefaletlerin toplam bakiye tutarı, 20 milyar
TL’ye yükseltilmiştir.
• Tahsis işlemlerinin, Kredi Onay Komiteleri yerine Rating
Sistemi ve Portföy Garanti Sistemi-PGS ile yürütülmesine
karar verilmiştir.
• Bankaların, verilen tazmin karşılama üst limitleri dahilinde
işlem yapması ile ilgili yapı kurulmuştur.
• KOBİ’lerin kefalet üst limiti 1,5/2,5 milyon TL’den 3 milyon
USD’ye çıkarılmıştır.
• Yararlanıcı tanımına ‘KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeler’ eklenerek kefalet üst limiti 50 Milyon USD olarak
belirlenmiştir.
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TOBB DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Yeni Üyelik Veri tabanı
Tüm kamu servisleri ile tam entegrasyon sağlanacak.
MERSİS
• Kuruluş, kapanış, değişiklik (ortak, sermaye, adres vs.)
ilanlarındaki bilgi otomatik ve anlık olarak yeni üyelik veri
tabanına aktarılacaktır
MERNİS
• Yeni üyelik veritabanı entegre olarak Kimlik Paylaşım Sisteminden kişilerin bütün kimlik ve adres bilgilerini alabilecektir
GİB
• Yeni üyelik veritabanı Gelir İdaresi Başkanlığı ile tam entegre olarak çalışacak, NACE kodları ve şirket vergi durumu
online paylaşılacaktır

Tüm TOBB Yazılımları ile Entegre

TOBB Dijital Dönüşüm
Yeni Yazılım
Üyelik
Veritabanı

Oda Borsa
Yönetim
Sistemi

• Sanayi Kapasite Raporu
• Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi
• Geçiş Belgesi Otomasyon Sistemi
• Staum
• Sigortacılık Bilgi Sistemi
• Elektronik Belge Yönetim Sistemi
• Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı

Online Belge Dağıtım Hizmeti

e-Belge
Hizmetleri

• Oda ve Borsalarımız tüm belgeleri bu sistem üzerinden verebilecektir
• Böylece, üyenin herhangi bir belge sureti için oda-borsaya
gelme külfeti ortadan kalkacaktır
• Oda ve borsalarımız üyeye hizmeti ayağına götürecektir

Verilebilecek Belgeler
Yeni bir Oda-Borsa Yönetim Sistemi
Neler getiriyor:
• En az üyesi olan Oda ve Borsanın da en fazla üyesi olanında
sorunsuz kullanabileceği bir altyapı oluşturuldu.
• Olası bütün güvenlik önlemleri alınmış, yedekli bir yapı, iş
sürekliliği merkezi, felaket kurtarma merkezi olan bir sistem
geliştirildi.
• Üyelerimizin hiç Oda veya Borsaya gelmeden işlemleri
online yapabilecekleri, tüm belgelerin online verilebildiği,
internet üzerinden barkod ile doğrulanabildiği bir sistem
oluşturuldu.
• Oda ve Borsalarımızın üye ile iletişimini artıracak, üyelerin
katıldığı eğitim, fuar gibi etkinlikleri de takip edebilecek.
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• Faaliyet Belgesi
• Ticaret Sicili Gazetesi Onaylı Kopyası
• Sanayi Kapasite Raporu Onaylı Kopyası
• Yerli Malı Belgesi
• Borsa Fiyat Cetveli, Örf, Adet, Teamül Belgesi, Mücbir Sebep Belgesi
• Dış Ticaret Belgeleri
• Tır Karnesi, Ata Karnesi
• Oda/Borsa Sicil Sureti
• Oda Sicil İhale Belgesi
• Ortaklık Belgesi
• Ticari İkametgâh Belgesi

Online süreç takibi

Kurumlarla online paylaşım

Tüm süreçler web sayfasından online takip edilebilecektir
Durum değişimlerinde (belge onay aşamasında, belge hazır
vs.) istenilirse e-posta veya SMS ile bilgilendirilebilecektir

- Kamu İhale Kurumu
- Gelir İdaresi Başkanlığı
- Sosyal Güvenlik Kurumu
- Bankalar

ŞİRKET KURULUŞLARINDA ODALARIN TEK DURAK OFİSE DÖNÜŞÜYOR
6 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” yayımlanarak
aynı tarih itibariyle yürürlüğe girdi. Tebliğ ile birlikte şirket
kuruluş süreçlerinde önemli değişiklikler meydana geldi.
Şirket kuruluş aşamasında sözleşmenin ticaret sicili müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve
esaslar belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının konuya
ilişkin tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şirket ana sözleşmelerin onaylatılmasında noter onayı
zorunluluğu kalktı. İşlemler Ticaret Odalarında Ticaret Sicil
Müdürlüğü nezdinde de gerçekleştirilebilecek. Ticaret Sicil
Müdürü artık imza beyannamesini ve ana sözleşme tasdiklerini yapabilecek. Ayrıca hisse devir tescilinden alınan 341
TL’lik harç bedeli de kalktı.

Öte yandan TOBB ve Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen Harç Takip Sistemi yazılımı ile vergi daireleri tarafından
alınan Ticaret Sicil Harçları da bundan sonra Ticaret Odaları
tarafından tahsil edilecek.

İflas Erteleme
• İflas erteleme müessesesi, dengeli ve adil bir yapıya kavuşturuldu.
• 1 + 4 yıl olan süre 1 + 1 yıl olarak değiştirildi.
• İyileştirme projesi nitelikli hale getirildi.
• İflasın ertelenmesinden yararlanan şirket bir yıl geçmedikçe iflas erteleme talebinde bulunamayacak.
• Kayyım sicili oluşturuldu. Bir kişi aynı anda en fazla üç dosyada kayyım olarak atanabilecek.

Şirket Kuruluşlarına İlişkin Düzenlemeler
No Konu

Yapılan Düzenleme

DB Adım S.

Maliyet

Eski

Yeni

Eski

Yeni

1’den
az

1’den
az

0 TL

0 TL

1

Şirket Sözleşmesinin
Hazırlanması

Şirket Sözleşmesinin MERSİS Üzerinde

2

Şirket Sözleşmesindeki
İmzaların Tastiki

Notere gidiliyordu Artık Ticaret Sicili
Müdürlüğünde Onaylanacak

1

0

411 TL

0 TL

3

Sermayenin Blokajı

Sermaye blokajı bankaya yatırılacak

1

1

0 TL

0 TL

4

Ticaret Sicili Hizmet Bedeli

Asgari ücretin %10’u ile sınırlandırıldı

1

1

230 TL

165 TL

5

Oda Kayıt Ücreti

Asgari ücret bürütünün %15’i ile
sınırlandırılacak

550 TL

165 - 825 TL

6

Rekabet Kurumu Payı

TSM tarafından tahsil edilecek

1

0

40 TL

40 TL

7

Ticaret Defter Tastiki

Harç İstisnası getirildi
TSM tarafından onaylanabilecek

1

0

363 TL

114 Noter 25
TSM

8

Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi

Kuruluş ilan ücretlerinde %15 indirim
uygulanmaya başlandı

0

0

400

340

9

Vergi Kaydının Oluşturulması Vergi kaydı tescil ile açılacak
yoklamaya gerek kalmadı
işe başlama bildirimi elektronik olarak
GİB’e gönderilecek

2

0

0 TL

0 TL

0

0

974

478

7,5

2,5

2968 1994 TL

1213 735 TL

10 Mali Müşavirlik Ücretleri
TOPLAM

%50 indirim uygulanmaya başlandı
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TALEPLERİMİZLE YAPILAN DÜZENLEMELER
Bu Reform Doing Business’ta Nasıl Sonuç Verir?
•İş kuruluşunda 94. sıradan 14. sıraya kadar çıkmak mümkün.
Prosedür
Sayısı

Gün Sayısı

Maliyet (%kişi
başına gelir)

Asgari Ödenmiş
Sermaye (%Kişi
Başına Gelir)

İş Kuruluş Kolaylığı Endeksi

İş Kuruluş
Kolaylığı
Sıralaması

Türkiye 2016

8,0

7,5

16,6

11,0

85,2

94

Düzenlemeler
Sonrası

3

2,5

3

10,0

95,6

14

Prosedürler: Mersis’e giriş + Sermaye Blokajı + Ticaret Sicil
Hisse Devrine İlişkin Düzenlemeler
Noter Harcı - Damga Vergisi - Ticaret Sicil Harcı İstisnası Getirildi
1.000.000 TL Payın Devrinde Maliyet
Eski Maliyet

Yeni Maliyet

13.000 TL

439 TL

Şirket Tasfiyesi
Tasfiye Süresi Bir Yıldan Altı Aya Düşürüldü
Eski Maliyet

Yeni Maliyet

2670 TL

2090 TL

MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Firmaların talebini Oda
Borsalar Topluyor

Kursları ve Programları
İŞKUR Düzenliyor

Firmalara İstihdam Teşviki

Kursiyerlere Sigorta ve Maaş

4 farklı program:
• İşbaşı Eğitim Programları
• Mesleki Eğitim Kursları
• Firmaların Stajyer (Lise ve Üniversite Öğrencileri) İhtiyaçlarının Karşılanması
• Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayanlara Yönelik Kurslar

İşbaşı Eğitim Programı

Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği
Oda-Borsaları mesleki eğitimde başvurulan kurum yaptık:
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Firma para harcamadan iş yerinde eleman yetiştiriyor
• İşsize:
- Günlük 50 TL (aylık net asgari ücret 1.300 TL düzeyinde)
- Genel Sağlık, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
• Şartlar:
- İşbaşı eğitim en fazla 1 yıl
- Firma mevcut çalışan sayısının 10’da 1’i kadar eleman alabiliyor
- Eğitim sonunda istihdam etme şartı yok
- %50 istihdam taahhüdü veren firma daha fazla eleman alabiliyor

İşveren ne kazanacak?
• SGK teşviki: SGK işveren primi (asgari ücretli bir çalışan için %15,5 = 255 TL)
• Masrafları vergiden düşme: Firma; katılımcıya yemek, yol masrafı vb. adı altında ödeme yapmak isterse bu
tutarı vergiden düşebilir.

Hangi süreyle?
Mesleki Eğitim Kursları

• Hem teorik eğitim var hem işbaşı eğitim var
• Toplam 6 ay eğitim (okulda veya işyerinde)
İşsize:
- Teorik eğitimde günlük 20 TL,
- İşbaşı eğitiminde günlük 50 TL,
- Genel Sağlık, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
Şartlar:
- Kursiyerlerin en az % 50’sini istihdam zorunluluğu (verilen
kurs süresi kadar - en az 120 gün)
- Kendi eğiticisi olmayan firmaya, eğitici için ücretini İŞKUR
ödüyor

İşveren ne kazanacak?
• SGK teşviki: SGK işveren primi (asgari ücretli bir çalışan
için %15,5 = 255 TL)

Hangi süreyle?
Kadınlar ve 18-29 yaş
arası erkekler

30 yaşından
büyük erkekler

48 ay

24 ay

36 ay

24 ay

Mesleki Yeterlilik
Belgeli
Mesleki-Teknik
Eğitim Diplomalı
Veya İŞKUR
Mesleki Eğitim
Belgeli

*İşsiz İŞKUR’a kayıtlı ise süreilave 6 ay uzuyor.

Diğer Programlar
• Firmaların Stajyer (Lise ve Üniversite Öğrencileri) İhtiyaçlarının Karşılanması
• Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayanlara Yönelik Kurslar
- Sınav öncesi ortalama 1 haftalık ücretsiz eğitimler

TOBB MEYBEM MESLEKİ YETERLİLİK VE
BELGELENDİRME MERKEZLERİ
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu
5544 sayılı MYK Kanunu ile;
• Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi
zorunlu hale geldi
• Şu an 48 meslekte belge zorunluluğu var.
• İş müfettişlerince yapılan denetimlerde belgesiz her bir çalışana, her bir ay için 500 TL idari para cezası kesilecek
- 40 meslek için denetimler 1 Ocak 2017’de başladı.

MEYBEM ve Faaliyetleri
MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri
A.Ş, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere ISO 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek,
sınav merkezleri kurmak ve işletmek üzere kurulmuştur.
MEYBEM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) inisiyatifiyle kurulmuş bir sınav ve belgelendirme merkezi olarak

81 il ve 160 ilçede bulunan Oda ve Borsalar işbirliğiyle sınav
ve belgelendirme hizmetlerini tüm Türkiye’de vermektedir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi ve MEYBEM hakkında detaylı bilgi
almak için 811 25 63 numaralı telefondan odamıza ulaşabilirsiniz.

Çalışan ne kazanacak?
• Ücretsiz Sınav:
- 31.12.2017’ye kadar sınav ücretsiz (İşsizlik SigortaFonu)
- Üst limit 822 TL
• Ücretsiz Kurs:
- Sınava girmeden önce 1 hafta eğitim ücretsiz.

İşveren ne kazanacak?
• SGK Teşviki
- Mevcut Çalışan: Mevcut çalışan belge alırsa, firma SGK işveren primini 12 ay ödemiyor.
- Yeni İstihdam: Belgesi olan işçi işe alınırsa, firma SGK işveren primini 54 ay ödemiyor.
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TALEPLERİMİZLE YAPILAN DÜZENLEMELER
Zorunluluk Getirilen Meslekler
1- Ahşap Kalıpçı
2- Alçı Levha Uygulayıcısı
3- Alçı Sıva Uygulayıcısı
4- Alüminyum Kaynakçısı
5- Bacacı seviye 4
6- Bacacı seviye 3
7- Betonarme Demircisi
8- Betoncu
9- Çelik Kaynakçısı
10- Direnç Kaynak Ayarcısı
11- Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli
12- Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
13- Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
14- Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
15- Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı seviye 4
16- Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı seviye 3
17- Duvarcı
18- Endüstriyel Boru Montajcısı
19- Hidrolik Pnömatikçi seviye 5
20- Hidrolik Pnömatikçi seviye 4
21- Isı Yalıtımcısı
22- Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli
23- İnşaat Boyacısı
24- İskele Kurulum Elemanı
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25- Kaynak Operatörü
26- Makine Bakımcı seviye 5
27- Makine Bakımcı seviye 4
28- Makine Bakımcı seviye 3
29- Otomotiv Elektromekanikçisi
30- Otomotiv Mekanikçisi
31- Otomotiv Montajcısı
32- Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı
33- Panel Kalıpçı
34- Plastik Kaynakçısı
35- Seramik Karo Kaplamacısı
36- Ses Yalıtımcısı
37- Sıvacı
38- Su Yalıtımcısı
39- Tünel Kalıpçısı
40- Yangın Yalıtımcısı
41- Asansör Bakım ve Onarımcısı seviye 4
42- Asansör Bakım ve Onarımcısı seviye 3
43- Asansör Montajcısı seviye 4
44- Asansör Montajcısı seviye 3
45- CNC Programcısı seviye 5
46- CNC Programcısı seviye 4
47- Metal Sac İşlemeci seviye 4
48- Metal Sac İşlemeci seviye 3

