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Belediyecilik, siyasetin üstünde 
bir hizmet alanıdır. Belediye 
yönetiminde halka hizmeti
dikkate almayan bir yaklaşımın
kente beklenen ve sürdürülebilir
hizmetleri vermesi mümkün
değildir. 

Uygulamaya koyduğumuz 
sosyal belediyecilik anlayışımız, 
yerel halkın ve turizm markası 
olarak Bodrum ziyaretçilerinin 
ihtiyaçları ekseninde,
kafe-restoran-plaj 
işletmelerimizi
etkin ve verimli yatırımın
aracı olarak projelendirmektedir.

Turizmde alternatif kaynaklar
oluşturmak ve üretime yatırım 
yapmak amacıyla, Bodrum 
Belediye A.Ş.’yi yeniden 
yapılandırdık.

Yatırımlarımızı, Bodrum’un yerel
değerlerini dikkate alarak ve ilçe
ekonomisini güçlendirmek için
yaptık. Sosyal belediye olarak,
yerel kaynakları kullanmaya 
özen gösterdik. 

Hizmete açtığımız “Müsgebi 
Cafe-Restaurant-Plaj” 16’ncı 
tesisimiz olarak, Bodrumu 
çevreleyen bir zincire imza 
atmamızı sağladı. 

Kafelerimizde uygun fiyat, 
hijyen, hizmet ve kalite sunarak 
standardı belirliyoruz. 

Halkımızı ve misafirlerimizi 
çağdaş bir kentte ağırlıyoruz. 

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı

"Sosyal belediye olarak,
yerel kaynakları 
kullanıyoruz."
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1993 yılında başlayan yolculuğumuz, kendisini  her 
geçen gün yenileyerek ve geliştirerek Bodrum’un
önemli marka değerlerinden Bodrum Belediyesi Gıda 
San. Tur. ve Tic. A.Ş. olmuştur.

2009’da Mehmet Kocadon’un Bodrum Belediye 
Başkanı seçilmesiyle “profesyonel yapılandırma ve 
geliştirme” kapsamında atılıma geçen şirketimiz, 
başkanımızın belediyecilik anlayışına kattığı “sosyal 
belediye” bakış açısıyla, bugün 300’e yakın çalışanı ile 
önemli  bir istihdam kaynağı ve kentimizin en büyük 
şirketlerinden biri  haline gelmiştir.

Ağustos 2016’da onaltıncı tesisini  Ortakent’te
Müsgebi  Cafe-Restaurant-Plaj adıyla hizmete 
sunan şirketimiz; fiziki  ve görsel donanımlarını çağın 
gereklerine ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun 
olarak profesyonelce tasarlamakta ve günlük ortalama 
10 bin kişiye hizmet sunmaktadır.

Bodrumluların huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini, 
uygun fiyat politikamız, kalite ve hijyenden taviz 
vermeyen duruşumuzla ziyaretçilerimizin güvenle ve 
zerafetle ağırlanmalarını hedefliyoruz.
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Faaliyet alanında diğer kentler için model oluşturan, 
sosyal belediyecilik anlayışımıza uygun üretim odaklı 
hizmetler sunan, kentin sosyal yaşantısına doğrudan 
etki eden, ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan 
Bodrum’a ve Bodrumlulara yakışır bir kuruluş olmak 
istiyoruz.

Halkın ve kentin ihtiyaçlarını önceli sayan, Bodrum’un 
geleceğine yatırım yapan, insan odaklı, gelişen, güncel 
müşteri isteklerine yanıt verebilen, kolay ulaşılabilir, 
sürdürülebilir, sağlıklı, güvenilir ürün ve hizmetler 
sunan, fark yaratan, uygun fiyat politikalı ve kent 
dokusuna uygun estetik tesislere imza atmak ilkemiz 
olacak.

Amacımız

İlkemiz
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Müşterilerimizin beklentileri ve gereksinimleri 
doğrultusunda hizmetler geliştirmek için 
müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere
tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri 
kullanarak ve gereken tüm kaynakları sağlayarak 
süreçlerimizi sürekli iyileştiriyoruz.

Müşterilerimize en iyi hizmet odaklı yaklaşımla
gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizde, müşterilerimizin 
beklentilerini, şikayetlerini, öneri ve memnuniyetlerini  
kolaylıkla iletebileceği iletişim olanakları sunmak, 
uymakla yükümlü olduğumuz tüm yasal şartları 
dikkate alarak telafi yöntemlerini uygulamak ve 
çözüme kavuşturmak görevimizdir.

Önceliklerimiz:

-Şeffaflık
-Erişebilirlilik
-Objektiflik
-Hesap verebilirlilik
-Müşteriye sonuçlarını bildirme

Politikamız:
Müşteri Memnuniyeti
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2015 sezonu Rentokil–Simply “Safe Gıda ve Su 
Güvenliği Programı” çerçevesinde yapılan denetimler 
sonucunda Bodrum Belediye A.Ş. kafe ve restoran 
tesisleri 90 puan aldı.

Değerlendirmede, Türkiye geneli ortalama puanı 80, 
Bodrum bölgesi ortalama puanı ise 83'de kaldı.

Hizmet standartlarını yüksekte tutmayı hedef haline 
getirmiş olan Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. restoran ve
kafeleri, almış olduğu yüksek puanlarla tüketiciye daha 
kaliteli ve güvenilir hizmet sunduğunu belgelemiş oldu.

Bodrum Belediyesi 
Gıda A.Ş. Kalite ve 
Hijyende Lider Şirket

"

"
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Girişimlerimizle yenilenen Yelken Klübü’nün özel 
koyunda denize girmenin keyfini sunan
cafe&restaurant&plaj işletmemiz günbatımının
kızıllığında, unutulmaz akşam yemeklerinin farklılığını 
“bir kızıl gonca” tadında zengin menüsü ile sunuyor.

YELKEN CAFE, 
RESTAURANT & 
PLAJ

(0252) 316 59 38 • yelken@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 50 kişi (Cafe & Plaj), 140 kişi (Restaurant)
Açılış Saati: 08.00
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Bodrum Kalesi ve Bodrum mavisi deniz manzarası 
eşliğinde soluk alma, kahve tadında buluşma mekanınız 
olduk. Kaliteden ödün vermeden, uygun fiyatlarla 
2003’ten bu güne hizmet veriyoruz.

KUMBAHÇE CAFE

(0252) 313 31 18 • kumbahce@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 160 kişi • Açılış Saati: 08.00
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Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 
Bodrum’da yaşadığı günlerde Bodrum halkının 
toplanma, eğlenme ve sohbet alanı olan Mahfel, 
Bodrum Belediyesi’nin girişimi ile yeniden hayat buldu.

Mozaikleri, sahil düzenlemesi, plaj, duş, kabin hizmeti 
ve geniş kafeterya menüsü ile Mahfel, yerli ve yabancı
dostlarımızın buluşma ve sohbet noktası olmaya 
devam ediyor.

MAHFEL
CAFE & PLAJ

(0252) 313 33 27 • mahfel@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 250 kişi • Açılış Saati: 08.00
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TRAFO CAFE & 
RESTAURANT

(0252) 316 40 18-19 • trafo@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 150 kişi • Açılış Saati: 08.00

Eşsiz Bodrum manzarası, özgün mimarisi ve yıldızlı 
akşamların damak zevki adresi olan işletmemiz,
“Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi” ile aynı alanı 
paylaşmaktadır. 

Sergi, konser, tiyatro ve toplantı gib birçok etkinliğe 
ev sahipliği yapan Trafo Bodrum, zengin menüsü ile 
doyumsuz tatlar sunmaya devam ediyor.

“Izgara Köfte”, “Wrap” ve “Garaova Kavurma”mızı 
tatmalısınız.
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Deniz yolu kapımız Gümrük Alanı’nda ve Bodrum Kalesi 
surları önünde misafirlerimize aperatif menümüzle 
mola tadında, sıcacık bir hoş geldiniz diyoruz.

MENDİREK CAFE

(0252) 313 55 64 • mendirek@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 180 kişi • Açılış Saati: 08.00
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GÜMBET CAFE & 
RESTAURANT

Deniz, güneş, sahil ve eksik olmayan meltemiyle 
Gümbet Cafe & Restaurantımız, kış aylarında da 
misafirlerimize sıcak bir ortam sunuyor.

Yeşillikler içinde mini golf sahamız, çocuk parkımız, 
satranç alanımız ve geniş menümüzle vazgeçilmeziniz
olmak istiyoruz.

(0252) 319 33 23 • gumbet@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 250 kişi • Açılış Saati: 08.00
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BİTEZ CAFE & 
RESTAURANT

Bitez iskelesi yanında hizmet veren restoran ve 
kafemiz, kahvaltıdan seçkin bir akşam yemeğine kadar 
her öğün için değişik alternatifler sunmanın yanı sıra, 
atıştırmalık ve kafe menüsüyle dostlarımıza hizmet 
sunuyor.

(0252) 363 80 82 • bitez@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 200 kişi • Açılış Saati: 08.00
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Özel güneşlenme platformumuz, doyumsuz 
manzaramız, Ortakent’in serin sularında yüzme
olanağı yaratan düzenlememizle onaltıncı işletmemiz 
olarak hizmetinize sunduk. Zengin restoran 
menümüzle size uygun fiyatın ve kalitenin ayrıcalığını 
sunuyoruz.

MÜSGEBİ CAFE, 
RESTAURANT & 
PLAJ

(0533) 168 89 93 • musgebi@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 350 kişi • Açılış Saati: 08.00
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Çatal Ada, Topan Ada ve günbatımı manzarasında 
yorgunluğunuza mola tadında seçenekler sunuyoruz.
Kahvaltıdan akşam yemeğ ne kadar zengin 
mutfağımız, kalite ve sağlık standardımızla hizmet 
üretiyoruz.

AMİRAL CAFE

(0252) 382 20 34 • tamiral@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 350 kişi • Açılış Saati: 08.00
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Sulara gömülü Myndos Antik Kenti sahil şeridindeki 
kafemiz, aperatif menüsü ve Tavşan Adası manzarası
ile denizin yüzünüze taşıyacağı esintiyi seyir tadında, 
kalite standardı ve uygun fiyatlarla hizmetinize 
sunuyor.

MYNDOS CAFE

(0533) 168 89 76 • gumusluk@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 240 kişi • Açılış Saati: 08.00



30

YA
LI
K
AV
A
K



31

Yalıkavak iskelesi yanında denize sıfır özgün 
mekanımızda, her öğüne farklılık katan menümüzle, 
uygun fiyat, hijyen ve kalitemizle hizmet üretiyoruz.
Gözlememiz ve ev yapımı sigara böreğimiz 
atıştırmalarınızın vazgeçilmezi olacaktır.

İSKELE CAFE

(0252) 385 21 37 • yalikavak@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 240 kişi • Açılış Saati: 08.00
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Kalite, sağlık ve uygun fiyat politikası ilkemizin 
Türkbükü imzası olan cafe&plaj işletmemiz, zengin 
menüsü ile lezzet durağınız olarak hizmet vermektedir.

Spesiyalitemiz “Bodrum Burger” ve “Mantı”mızı 
tatmalısınız.

TÜRKBÜKÜ
CAFE & PLAJ

(0538) 516 79 21 • turkbuku@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 200 kişi • Açılış Saati: 08.00
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TORBA CAFE & PLAJ

Engelli rampası, engelli tuvaletleri, ikiyüz adet şezlong,  
duş ve kabinler ile plaj keyfinin ayrıcalığını sunan 
cafe&plaj işletmemiz; snack menüsü ve zengin içecek 
menüsü ile doyumsuz tat ve lezzetler sunuyor. Izgara
çeşitlerimizi ve tavuk salatamızı denemelisiniz.

(0252) 313 37 37 • torba@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 150 kişi • Açılış Saati: 08.00
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Mustafa Kalem Parkı atmosferinde, şirin gölümüz, 
gülen yüzümüzle bir demli çay, bir sade kahve tadında 
huzur sunuyoruz. İster sevdiklerinizle, ister kitabınızla 
gelin ve bir demli çayımızı mutlaka için.

MUSTAFA KALEM 
PARK & CAFE

(0252) 373 64 56 • mumcular@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 40 kişi • Açılış Saati: 08.00
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Yalıçiftlik sahilinde geniş kumsalı ile güneşlenmenin ve 
yüzmenin keyfini sunan işletmemiz; serpme kahvaltı, 
Çökertme Kebabı, soğuk mezeleri ve deniz ürünleri 
mutfağı ile ayrıcalık yaratıyor.

YALI CAFE, 
RESTAURANT & 
PLAJ

(0252) 368 98 34
yalicafe@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 300 kişi (cafe&plaj)
yalirest@bodrumbelediyeas.com.tr
Kapasite: 150 kişi (restaurant)
Açılış Saati: 08.00
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Turgutreis - Amiral Cafe 0252 382 20 34

Gümüşlük - Myndos Cafe 0533 168 89 76

Yalıkavak - İskele Cafe 0252 385 21 37

Türkbükü - Cafe & Plaj 0538 516 79 21

Ortakent-Yahşi
Müsgebi Cafe, Restaurant & Plaj 0533 168 89 93

Bitez - Cafe & Restaurant 0252 363 80 82
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Mumcular - Mustafa Kalem Park & Cafe 0252 373 64 56

Torba - Cafe & Plaj 0252 313 37 37

Bodrum - Mendirek Cafe 0252 313 55 64

Bodrum - Mahfel Cafe & Plaj 0252 313 33 27

Bodrum - Yelken Cafe, Restaurant & Plaj 0252 316 59 38

Yalıçiftlik - Cafe, Restaurant & Plaj 0252 368 98 34

Bodrum - Kumbahçe Cafe 0252 313 31 18

Bodrum - Trafo Cafe & Restaurant 0252 316 40 18-19

Gümbet - Cafe & Restaurant 0252 319 33 23
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Bodrum Belediyesi Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 2018
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