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İnsan, çevresiyle bütündür ve 
çevre insana sunulmuş sınırsız 
kaynaklar değildir.

Bodrum Belediyesi olarak, çevre 
bilinci oluşturmak ve toplumsal 
farkındalığı arttırmak için çevre 
ile ilgili  kampanyalar organize 
ediyor ve uyguluyoruz.  

“Denize en çok MAVİ yakışır” 
kapsamında, Bodrum Belediyesi 
çalışanlarından oluşan ekiple 
üç yıldır koylarımızda deniz dibi 
temizliği yapıyoruz. Gönüllü 
olarak kurulan dalgıç ekibimizle 
gerçekleştirilen çalışmalara, 
vatandaşlarımız ve öğrencilerde 
destek veriyor.

Dünya markası Bodrum’da 
ekonomik büyümeyi 
hedeflerken, doğal kaynakları 
yok edebilecek, biyolojik 
çeşitliliği tehdit eden ve kirliliğe 
yol açan kısa vadeli stratejileri 
kullanmaktan kaçınmalıyız. 

Denize atılan çöpler, birçok 
deniz canlısının ölümüne neden 
olmakta, turizm ve balıkçılığa 
dayalı ekonomiye zarar 
vermektedir.

Araştırmalar, deniz kirliliğine 
yol açan çöplerin yüzde 
80’ninin deniz aktiviteleri 
sonucu değil, tam tersine kara 
aktiviteleri sonucu oluştuğunu 
göstermektedir. 

Ekosistem yapısı, biyolojik 
çeşitlilik ve doğal güzelliğimizin 
“Sürdürülebilir Gelişme Kavramı” 
ile uyumlu olarak kullanılması, 
çocuklarımıza devir edeceğimiz 
mirasın sorumluluğunu 
omuzlarımıza yüklemektedir.

Dalış ekibimiz, bir yandan 
eğitimlerini sürdürürken diğer 
yandan da kampanyamız 
sınırlarını Bodrum denizciliğinin 
kalbi sayılan “Mavi yolculuk” 
koylarına taşıyarak “Cevat 
Şakir’in İzinden Gökova’ya” 
sloganıyla, Gökova Koyları deniz 
dibi temizliğini gerçekleştirdiler. 

Bu çalışmalar bölgemizin 
ve çevremizin korunması 
için oldukça önemli. 
Başta organizasyonun 
gerçekleşmesinde büyük rol 
alan dalış ekibimize, görevli 
personelimize ve etkinliğe 
destek olan vatandaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı
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Kıyı yerleşimleri denizle 
ilişkileri sayesinde kültürel, 
sosyal, bilimsel birikimleri ile 
medeniyetin ilk geliştiği yerlerdir.

Bir ulusun denizlerle olan ilişkisi 
gelişmede önemli ve belirleyici 
unsurdur.

Üç tarafından denizlerle çevrili 
önemli bir mirasın üzerinde 
bulunmaktayız ve nimetlerinden 
yararlanmaktayız. Denizlerimizin 
değişim ve etkileşimlerini, 
ekolojik durumlarını saptayarak, 
olası olumsuz etkileri 
öngörebildiğimiz oranda doğal 
kaynaklarımızı sahipleneceğimiz 
ve onları gelecek kuşaklara 
ulaştırabileceğimiz bir gerçektir.

Yıllık turizm gelirinin yaklaşık 
2 milyar dolar olduğu tahmin 
edilen Bodrum’da, sağlıklı bir 
geleceğin planlanması, turizm 
ve balıkçılık gibi Bodrum’un iki 
temel ögesinin sürdürülebilir 
kılınması için hedefimiz temiz 
deniz olmalıdır.

Biyolojik çeşitliliğin giderek 
azaldığı, kirliliğin tehdit ettiği 
denizlerimize dikkat çekmeyi 
ve çözüm üretmeyi hedefleyen 
Bodrum Belediyesi, 2015 
yılında “Denize en çok MAVİ 
yakışır” sloganıyla “Bodrum 
Koyları Deniz Dibi Temizliği 
Kampanyası”nı başlattı.

Bodrum Belediyesi olarak 
çalışanlarımızın gönüllü 
oluşturduğu dalgıç ekibini 
destekledik,  dalış eğitimi 
almalarını sağlayarak 
kampanyamızın alt yapısını 
oluşturduk ve Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdik.

Belediyemiz çevre mühendisleri 
aracılığıyla okullarda seminerler, 
brifingler düzenleyerek 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
kampanya hedefleri 
doğrultusunda bilinçlenmesini 
sağladık. 

Mavi deniz, zümrüt Bodrum…
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Bodrum Belediyesi’nin 
çeşitli birimlerinde çalışan 
arkadaşlarımız, gönüllü bir dalgıç 
ekibi oluşturdular. Belediyedeki 
asli görevlerini yapmaya devam 
ederken, belediyemiz desteğiyle 
dalgıç eğitimlerini tamamlayarak 
Bodrum Belediyesi’nin gönüllü 
dalgıçları oldular.

“Denize en çok MAVİ yakışır” 
kampanyasının alt yapısını 
oluşturan ekibimiz, üç yıldır 

yaz ayları öncesi Bodrum 
Koyları’nın deniz dibi temizliğini 
gerçekleştiriyor.

Dalgıçlarımız, 2016 yılında “Cevat 
Şakir’in İzinden Gökova’ya” 
sloganıyla Gökova Koyları deniz 
dibi temizliğini de yaparak, 
kampanyamızın sınırlarını 
Bodrum turizminin gözdesi 
“Mavi Yolculuk” koylarına kadar 
genişlettiler. 

Mavinin sevdalısı, Bodrum’a gönül vermiş dalgıç ekibimiz:  

Osman Gökmen  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Ramazan Cömert Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Çelebi Kocaoğlan  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Mehmet İz  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Öner Karaçiçek  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Nevzat Dıngıl  Zabıta Müdürlüğü
Mustafa Karabağlı Zabıta Müdürlüğü
Hakkı Aydoğan  Zabıta Müdürlüğü
Deniz Büyüksöylemez Zabıta Müdürlüğü
Eray Bartan  Özel Kalem Müdürlüğü
Fatih Dursun  Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Erhan Yurt  Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Serdar Özpınar  Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Mavinin sevdalısı,
Bodrum’un gönüllüleri…
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“Denize en çok MAVİ yakışır” 
sloganıyla hayata geçirdiğimiz 
ve ülke çapında geniş yankı 
bulan sosyal sorumluluk 
projemiz “Bodrum Belediyesi 
Deniz Dibi Temizlik Kampanyası”,  
2015 yılında dalış ekibimizin 
Gümüşlük Koyu’na yaptığı 
dalışlarla başladı. 

Ardından sırasıyla Yalıkavak, 
Gündoğan, Göltürkbükü, Torba, 
Yalı, Bodrum, Gümbet, Bitez, 
Ortakent, Akyarlar ve Turgutreis 
mahallelerinde toplam 12 koyda 
yapılan dalışlarla çalışmalarını 
tamamladı. 

2016 yılında ekibimiz dalışlarını 
yaz sezonu öncesi Mazı, 
Güvercinlik, Yalıçiftlik, Gümbet, 
Bitez, Ortakent, Akyarlar, 

Turgutreis, Kadıkalesi, Gümüşlük, 
Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, 
Gölköy, Torba, Küçükbük ve 
Kumbahçe’de olmak üzere 
toplam 17 koyda gerçekleştirdi.  

Belediyemiz çevre mühendisleri 
de atıkların çevreye verdiği 
zararlar ve çöplerin geri 
dönüşümü gibi konularda, 
yarımada genelinde anaokulu, 
ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 
yönelik farkındalık sağlayan 
bilgilendirici eğitimler verdi. 

2016 yılında “Denize en çok 
MAVİ yakışır” projemizi, “Cevat 
Şakir’in İzinden Gökova’ya” 
sloganıyla Gökova Koyları’na 
kadar genişlettik. 

Yarımadanın tüm koylarını 
temizliyoruz… 
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Mavi Yolculuğun 70. yılında 
Bodrum Belediyesi olarak, 
“Denize en çok Mavi yakışır” 
projemizle bağlantılı yepyeni bir 
projeyi daha hayata geçirdik.  
Dalgıçlarımız, Bodrum aşığı 
Halikarnas Balıkçısı Cevat 
Şakir Kabaağaçlı’nın dostlarıyla 
başlattığı ünlü “Mavi Yolculuk” 
rotasını izleyerek, Gökova’nın 
turkuaz koylarını temizlediler. 

Sarı yazın etkisini gösterdiği 
Ekim ayı sonlarında,  mavi 
yolculuk teknelerinin en fazla 
konakladığı koylarda, denizin 
derinliklerine kulaç atan mavinin 
sevdalıları, beş gün süren 
dalışların sonucunda yaklaşık 5 
ton çöp çıkarttılar.

Başkan Kocadon da dalış 
yaparak destek oldu

“Bodrum Belediyesi Dalış 
Ekibi”nde görevli 11 dalgıç, 
dalış eğitmeni Arman Atiktaş 

gözetiminde Seleme isimli yatla 
Gökova Körfezi’ne açılarak 
Gerence (Armonika), Büyük Çatı, 
Küçük Çatı, Börtübet (Amazon), 
Yedi Adalar, Tuzla, Uzun Liman, 
Küfre, Bekar ve Kissebükü 
koylarının deniz dibi temizliğini 
gerçekleştirdi.

Katı Atık Toplama Teknesi 
Venüs’ün de katıldığı çalışmalara 
Bodrum Denizciler Derneği, 
Barbaros Yatçılık, ve Diving 
Center dalış ekibi de destek 
oldu. 

Bodrum Belediye Başkanı 
Mehmet Kocadon, etkinliğin 
son günü Kissebükü Koyu’nda 
dalgıçlarla birlikte sembolik bir 
dalış yaparak, “Projemizi Gökova 
Koyları’na kadar genişlettik. 
Her yıl yaz ayları sonunda 
yeniden yapmayı planlıyoruz ve 
gelenekselleşmesini istiyoruz.” 
dedi. 

“Cevat Şakir’in İzinden Gökova”ya…
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Mavi en çok denize yakışıyor!

Deniz kirliliğinin en önemli nedeni 
çöp ve atıklardır. Çöpler ve 
atıklar dünyanın en yaygın kirlilik 
problemidir. Görüntü kirliliği 
yaratmakla kalmaz, canlı yaşamı 
da tehlikeye sokar.

Araştırmalar, deniz kirliliğine 
yol açan çöplerin yüzde 
80’ninin deniz aktiviteleri 
sonucu değil, tam tersine kara 
aktiviteleri sonucu oluştuğunu 
göstermektedir.

Çöplerin geleceği 
etkilemeyeceğini düşünmek 
ciddi bir yanılgıdır. Etkilenen 
sadece denizler değildir. Çöpler 
suyollarını ve kıyıları da tehdit 
etmektedir.

Sigara izmaritinden araba 
lastiğine, misinadan plastik 

kutulara kadar çeşitli çöpler 
denizlerde birikme potansiyeline 
sahiptir.

Kirliliği önleyici tedbirler 
almak, oluşmuş bir kirliliği 
temizlemekten her zaman daha 
kolay ve daha az maliyetlidir.

Denizlerimizin ve kıyılarımızın 
kirlenmesini önlemek, kirlilikle 
mücadeleyi özendirmek, 
geliştirmek ve halkın katılımını 
sağlamak, gelecek nesillere 
yaşanabilir bir ortam bırakmak 
için önemlidir.

Kirlilik önleme çalışmaları, 
biyolojik çeşitliliğin korunması 
ve arttırılması, koruma eylem 
planlarının hazırlanması öncelikli 
görevimizdir. 
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“Denize en çok MAVİ yakışır”, en 
geniş ölçüde denizlerimizin temiz 
tutulmasını ve toplumda çevre 
koruma bilincinin artırılmasını 
amaçlıyor. Halkın dikkatini 
deniz kirliliği sorununa çekerek 
bilinçlenmeye katkı sunmak, 
alışkanlıkların değiştirilmesini 
sağlayarak sorunun çözümünde 
doğrudan rol oynamamalarını 
amaçlıyoruz.

Proje, doğal kaynaklarımızın 
korunarak yaşatılmasına 
öncülük ediyor. Eko sistem 
yapısı, biyolojik çeşitliliğin 
ve doğal güzelliğimizin 
“Sürdürülebilir Gelişme Kavramı” 
ile uyumlu olarak kullanılması ve 
çocuklarımıza devredeceğimiz 
mirası korunmasını hedefliyoruz. 

Bodrum Belediyesi olarak 
Ege ve Akdeniz’in buluştuğu, 
ülkemizin dünyaya açılan medeni 
yüzü Bodrum Yarımadası’nı 
çevreleyen mavi sularımızı, 
atıklardan arındırmak ve 
toplumumuzda çevre bilincinin 
oluşmasına katkı sağlayıcı 
çalışmalar yapmayı önceliğimiz 
sayıyoruz. 

Dünyaca ünlü turizm 
alternatifleri arasında yer alan, 
Halikarnas Balıkçısı Cevat 
Şakir’in başlattığı Mavi Yolculuk 
rotasında yapılaşmaya ve 
atıklara karşı, toplumsal bilinç 
yaratarak koruma yapılacağına 
inanıyoruz.

Projenin amacı 

Misyonumuz 
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Üniversiteler arasında ilgi 
gören ve iki yıldır düzenlenen 
“Denize en çok MAVİ yakışır” 
projesi ikinci yılında, İstanbul 
Aydın Üniversitesi öğrencileri 
tarafından “Yılın En İyi Sosyal 
Sorumluluk Projesi” ödülüne 
layık görüldü. 

Ekolojik bütünlüğün korunması 
ve biyolojik kapasitenin 
aşılmadan, sürdürülebilir güvenli 
bir geleceğin yaratılması 
gerektiğini öngören projemizin 
en büyük destekçisi Bodrum 
halkıdır. 

“Denize en çok MAVİ yakışır”,
“Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk 
Projesi Ödülü”nü aldı
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“İnsan çevresiyle bütündür ve 
çevre insana sunulmuş sınırsız 
kaynaklar değildir.”

Ekonomik büyümeyi ve refaha 
ulaşmayı amaçlarken, biyolojik 
çeşitliliği tehdit eden, doğal 
kaynakları yok edebilecek 
kirliliğe önlem almak zorundayız.

Gelecek nesillere 
bırakabileceğimiz en değerli 
miras, korunmuş doğa, temiz 
denizlerdir. Denize arkamızı değil, 
yüzümüzü dönelim. Çocuklarımız 
pet şişelerle değil, balık sürüleri 
ile yüzsün.

Ürünlerin doğada yok oluş süreleri: 

Doğal güzelliklerimizi ve 
kaynaklarımızı koruyalım

Cam şise 4000 yıl 

Telefon kartı 1000 yıl  

Poliüretan 1000 yıl  

Plastik malzeme 1000 yıl  

Plastik tabak 500 yıl  

Pet şişe 400 yıl  

Plastik çakmak 100 yıl 

Alüminyum 100 yıl  

Kutu kola 10 yıl  

Ciklet 5 yıl  

Sigara filtresi 2 yıl 

Kağıt ve gazete 3 ay 
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Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü - 2018
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