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Bodrum Belediyesi olarak 
sosyal sorumluluk alanlarında 
ihtiyaçlara cevap vermek için 
çalışmalarımızı yoğun bir şekilde 
sürdürüyoruz. 

Kültürel ve sanatsal etkinliklere 
verdiğimiz destekle halkımıza 
keyif alabilecekleri sosyal alanlar 
sunarken, yardıma ihtiyaç duyan 
vatandaşlarımızın da her an 
yanında oluyoruz.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
ekiplerimiz ile Bodrum 
Yarımadasında yaşayan 
ve yardıma ihtiyacı olan 
vatandaşlarımızı tespit ederek 
gerekli desteğin en kısa sürede 
ulaştırılmasını sağlıyoruz. 

Ekiplerimiz; bir yandan gıda, 
giysi ve barınma konusunda 
yardımları organize ederken 
bir diğer yandan da bakıma 
muhtaç yaşlı vatandaşlarımızı 
evlerinde ziyaret ederek sağlık 
kontrollerini gerçekleştiriyor. 

Halkımın mutluluğunu ve 
huzurunu korumanın, onların 
ihtiyaçlarına en kısa sürede 

çözüm sağlamanın, güvende 
olduklarını, maddi ve manevi 
yanlarında olduğumuzu 
hissettirmenin benim ve 
belediyemizin öncelikli görevi 
olduğuna inanıyorum.

2015 yılında başlattığımız “Atma 
Paylaş Hayat Paylaştıkça Güzel” 
kampanyası,  yarımadamızda ilgi 
görüyor ve paylaşarak büyüyor. 
Kampanya dostlarımız, ihtiyaç 
fazlası kullanılır durumdaki 
eşyalarını atmıyor, belediyemize 
teslim ediyor. Ekiplerimiz de 
temizleyerek, dezenfekte 
ederek ve düzenleyerek ihtiyacı 
olan vatandaşlarımıza ulaştırıyor. 

Bodrum Belediye Başkanı olarak 
paylaştıkça artan bu mutluluk 
ağını, yarımadamızda sağlamanın 
gururunu ve mutluluğunu 
yaşıyorum. Cumhuriyetimizi 
kuranların izinde kimsesizlerin 
kimsesi olmayı sürdüreceğiz.

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı

Paylaştıkça
Çoğalıyoruz
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Hayat
Paylaştıkça Güzel

AtmaPaylaş
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Yaşamın sürekliliği ve iyileştirilmesi için paylaşımın 
sağlanması, iyi yaşam koşullarına sahip ve geleceğe 
umutla bakabilecek bireyler için paylaşımcı, etik ve 
duyarlı davranışların ortaya çıkarılması için sosyal 
sorumluluk projelerine ihtiyacımız vardır.

“Atma Paylaş Hayat Paylaştıkça Güzel” kampanyası da 
bir sosyal sorumluluk projesidir.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
tarafından yürütülen projeye, toplumsal yaşamın 
içinde elde ettiği varlık ve kaynağı tekrar topluma 
veren, paylaşan, sosyal sorumluluk bilincine sahip, 
Bodrum Yarımadasında ikamet eden gönüllü 
vatandaşlarımız destek vermektedir.
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Bodrum Belediyesi olarak yardımlaşmanın ve 
paylaşmanın önemini bilerek, hayatın zorluklarına 
karşı yardıma ihtiyaç duyan kişilerin yaşamını 
kolaylaştırmak için mücadele ediyor ve çabalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. 

Elimizde bulunan maddi ve manevi varlıklarımızın 
geçici olduğunun bilinciyle, bugün var olanın yarın yok 
olabileceği ve bugün yok olanın da yarın var olabileceği 
gerçeğiyle varlık ve yokluğun keskin çizgilerini 
azaltmayı umuyoruz. 

Bu nedenle çeşitli alanlarda sosyal sorumluluk projeleri 
geliştirerek hem bu konudaki toplumsal duyarlılığı 
artırmayı, hem de vatandaşlarımızın zor anlarında 
yanlarında olmayı ve onların yalnızlık hissetmelerini, 
çaresiz kalmalarını önlemeyi amaçlıyoruz.

Paylaştığımız hasta yatakları ile yetmiş hastamızın sağlığına 
kavuşabilmesi için onlara uygun koşullar sunduk.

Neden
Atma Paylaş?
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Yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini hatırlatarak 
bu konuda toplumsal duyarlılığın gelişmesini sağlamak, 
Bodrum Belediyesi olarak vatandaşlarımızla iş 
birliği içinde hazırladığımız bu proje ile yardımlaşma, 
paylaşma, birlik ve beraberlik gibi sosyal değerlerin 
korunması ve yaşatılması konusunda topluma 
öncülük etmek.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ederek 
onlara gerekli yardım olanaklarını sunmak, gönüllü 
vatandaşlarımızın projeye katılımlarını sağlayarak iş 
birliği içinde toplumsal duyarlılığı geliştirmek ve sonuç 
olarak ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetlerini önlemek 
için el birliğiyle en kısa sürede çözüm üretmek.

Misyonumuz

Projenin Amacı
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Hedefimiz

Bodrum Belediyesi olarak “Atma Paylaş Hayat 
Paylaştıkça Güzel” sloganıyla başlatmış olduğumuz 
ve devam ettirdiğimiz sosyal sorumluluk projemizle, 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına 
cevap vermeyi umuyoruz. 

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Sosyal İşler Birimi ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla 
hayata geçirdiğimiz ve yürüttüğümüz projemiz 
sayesinde, öncelikle Bodrum Yarımadası genelinde 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı tespit ediyor, program 
dahilinde ve en kısa süre içinde gerekli yardımı 
ulaştırmak istiyoruz. 

Maddi ve manevi açıdan zorluk içinde olan 
vatandaşlarımızın yanlarında olarak onlara daha mutlu, 
umutlu ve huzurlu bir gelecek sunmayı hedefliyoruz.
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Kampanyamız
Nasıl İşliyor?

“Atma Paylaş Hayat Paylaştıkça Güzel” kampanya 
sloganımızın ve kampanya amblemimizin yer aldığı 
çok sayıda billboard çalışmasını, yarımada genelinde 
halkımızın rahatlıkla görebileceği çeşitli noktalara astık.

Bodrum Yarımadası genelinde tüm muhtarlarımızı, 
kampanya hakkında bilgilendirip, aktif desteklerini 
sağlayarak kampanyamızın mahalli istasyonlarını 
oluşturduk.

Elektronik ortam için hazırladığımız afişlerimizi de 
www.bodrum.bel.tr adlı belediyemizin web sitesinden ve 
sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak duyurduk. 

Duyurularla ve ilanlarla kampanyadan haberdar 
ettiğimiz duyarlı vatandaşlarımız, paylaşmak 
istedikleri ihtiyaç fazlası ve kullanılır durumda 
olan eşyalarını belediyemiz Sosyal İşler Birimi ile 
iletişime geçerek bildiriyor ve birim tarafından 

uygun bulunan yardımlarını kampanya için 
hazırladığımız depomuza teslim ediyor. 

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü deposuna teslim 
edilen tüm yardımlar, öncelikle 
temizlenip, dezenfekte ediliyor, 

sonrasında gruplara ayrılıp 
sınıflandırılarak yardım kolileri 
için hazır hale getiriliyor.

Yoğun ilgiyle karşılanan 
kampanyamızda destekçi sayımız her 

geçen gün hızla artıyor.
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Vatandaşların evlerinde kullanmadığı, ihtiyaç fazlası 
ve kullanılabilir durumdaki oturma grupları, koltuk, 
battaniye, yatak, yorgan, yastık kılıfı gibi çeşitli ev 
eşyaları ile bebek ve çocuklar da dahil olmak üzere 
her yaş için giysi ve ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, 
oyuncak, ders ve okuma kitapları bulunuyor.

Atma Paylaş
Deposunda
Neler Var?
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Belediye ekiplerimiz tespit ve talepler doğrultusunda, 
ihtiyaçları yardım kolileri olarak hazırlıyor ve ihtiyaç 
sahibi vatandaşların evlerine götürerek teslimatı 
yapıyor. 

Tüm eşyalar depomuzda, ihtiyaç anı için hijyenik ve 
uygun koşullarda hazırda bekletiliyor.

Teslimat Nasıl
Gerçekleştiriliyor?
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Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Sosyal İşler Birimimiz tarafından yürütülen kampanya, 
daha çok Bodrum bölgesindeki ihtiyaç sahiplerini 
hedef alıyor. Ancak zaman zaman Bodrum dışından, 
civardaki il ve ilçelerden gelen istek ve talepleri de 
dikkate alarak paylaşım ağımızı genişletiyoruz. 

Hazırladığımız program dahilinde sırasıyla Bodrum  
Belediyesi’ne ait araçlarla tüm yardımları ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın evlerine ulaştırıyoruz. 

Bodrum dışından gelen talepler kapsamında; Fethiye 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Fethiye Kaymakamlığı 
Göç İdaresi Çalışma Grup Başkanlığı, Marmaris Sahil 
Güvenlik Grup Komutanlığı, Aydın Emniyet Müdürlüğü, 
Aydın Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme 
Merkezi ve Manisa Emniyet Müdürlüğü’nün ihtiyaç 
duyduğu 250 koli bay-bayan ve çocuk kıyafeti ile 
bebek eşyasını ihtiyaç sahiplerine ve mültecilere 
verilmek üzere ilgili birimlere teslim ettik.

Bodrum Belediyesi, son yıllarda ülkemizin ve ilçemizin 
gerçeği olan mülteci ailelere de yardım elini uzatarak 
mağduriyetlerini gidermeye çalışıyor. 

Ayrıca ilçemiz dışında özellikle soğuk iklime sahip 
ve maddi olanakların sınırlı olduğu bölgelerdeki köy 
okullarından gelen talep mektuplarını da yanıtsız 
bırakmıyoruz. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları elbise, 
bot ve ayakkabıdan oluşan yazlık kışlık giysileri ve 
çok sayıda kitaptan oluşan yardım kolilerini, Yurt İçi 
Kargo’nun da sağladığı desteklerle köy okullarına 
ulaştırıyoruz.

Paylaşım Ağı
Nereleri Kapsıyor?
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"Kimsesizlerin kimsesiyiz"
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“Atma Paylaş Hayat Paylaştıkça Güzel" kampanyası 
için bugüne kadar belediyemize başvuruda bulunan 
560 gönüllü vatandaşımız binlerce kıyafet ve 320 
gönüllü vatandaşımız da yüzlerce ev eşyası bağışında 
bulundu. 

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Sosyal İşler Birimi Ekiplerimiz de, 720 ihtiyaç sahibine, 
yapılan bağışları yardım olarak ulaştırdı. 

Söz konusu ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra Bodrum’da 
bulunan mültecilere ve Aydın ilindeki mülteci toplama 
kampına da ekiplerimiz tarafından yardımlar ulaştırıldı.

Kaç Kişiye Ulaştık?
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Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde yer alan Bodrum 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı 
Sosyal İşler Birimi’ne e-mail ya da telefon ile ulaşarak 
veya müdürlüğümüzü ziyaret ederek “Atma Paylaş 
Hayat Paylaştıkça Güzel” kampanyası kapsamına giren 
ihtiyaçlarınızı bildirebilir, bilgi alabilir, kampanyadan en 
kısa sürede yararlanabilirsiniz.

Mahalle muhtarlarımızla da diyalog kurarak 
paylaşacağınız veya ihtiyacınız olan eşyaları 
bildirebilirsiniz. 

Atma Paylaş 
Kampanyası’ndan 
Nasıl 
Yararlanabilirim?
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Bodrum Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Sosyal İşler Birimi

Konacık Mah. Seyit Onbaşı Cad. No:15
48400 Bodrum/MUĞLA

Telefon : 0252 319 44 48
E-Mail  : kultursosyal@bodrum.bel.tr

Bize Ulaşın
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Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 2018
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