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Nüfusları ve yoğunlaşmış insan 
faaliyetleri nedeniyle çevresel 
bozulmaların merkezinde 
olan kentler “sürdürülebilir ve 
yaşanabilir kentler” sorunu ile 
karşı karşıyadır.

Doğayı ve üzerinde yaşadığımız 
araziyi korumak, bundan 
yararlanmak ve sonraki 
kuşaklara bırakabilmek, bir 
plana dayalı olarak sürekli 
bakım ve denetimi sağlamakla 
mümkündür.

Çocuklarımızın özgürce koşup 
oynayacağı ve ihtiyacımız 
olan nefes alma alanlarını 
kent dokusu içinde planlamak 
ve oluşturmak belediyelerin 
görevidir.

Yaşamımız binalar ve araçlar 
arasına sıkışmamalı. Çiçeklerin 
kokusu, kuşların cıvıltısı ve 
ahşap oturma gruplarının varlığı 
kente rağmen doğanın tekrar 
hissedilebilmesi için önemlidir.

Kent içi yeşil alanlar, 
yaşayanlarının stresten 
uzaklaşmalarını sağlar ve 
yarattıkları mikro klima ile 
kentlerin akciğerleri olarak görev 
yaparlar.

Belediyeler, sınırları içinde 
yaşayan vatandaşların 
ihtiyaçlarını en iyi bilen 
kurumlardır.

Bodrum Belediyesi özellikle 
yaşam ve tasarım kalitesini 
yükseltme, sürdürülebilirlik ve 
çevresel sorumluluğu artırma, 
küresel ama yereli kaybetmeyen 
yönetim anlayışı ile çağdaş 
Bodrum’un yaratılması için 
hizmet üretmektedir. 

Stresli yaşam biçiminin getirdiği 
sıkıntılardan kurtulmak, 
sağlıklı bir beden, beyin ve ruh 
bütünlüğüne sahip olmak için 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerimizle üç yıllık süreçte 61 
adet yeni park kurduk. 

Çocuklarımız gönüllerince 
oynasınlar, neşeli ve sevgi dolu 
bir Bodrum’da yaşasınlar diye 
oyun gruplarının, spor aletlerinin 
ve basketbol sahalarının da 
yer aldığı bu parklar ile onlara 
güvenli, çağdaş bir ortam 
hazırladık.

Mehmet Kocadon
Bodrum Belediye Başkanı

Sağlıklı doğal yaşam ve
çağdaş Bodrum
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Kent gelişen ve büyüyen 
dinamik bir yapıdır. Bu gelişme 
ve büyüme ancak uzman plan 
kararlarıyla ortaya konulduğu 
sürece yaşanabilir kentler 
ortaya çıkar.

Yeşil alanlar ekolojik dengenin 
korunmasına, sağlıklı kentlerin 
oluşmasına, yaşayanlarının 
günlük stres ve birikimlerinden 
kurtularak yenilenmesine olanak 
sağlayan ve görsel işleviyle 
kente estetik katan önemli 
unsurlardır. 

Gelişen kent dokusu, rekreatif 
alanların giderek küçülmesine 
yol açmaktadır. Günümüzde 
stresli, birbirinden çok farklı, 
ortak bir paylaşımı kalmamış 
kişilerin oluşturduğu bir kent 
toplum profili oluşmaktadır.

Parklar ve rekreatif alanlar; 
sadece nefes aldığımız dinlenme 
alanları değil, kent yaşamının 
sosyal ve kültürel altyapı 
alanlarıdır. Ayrıca parklar, farklı 
gruplardan insanların bir araya 

gelebildiği alanlardır. İnsanların 
birbirlerini tanımalarına, 
dostluklar kurmalarına, ortak 
amaçlar oluşturmalarına 
olanak sağlayan ve farklılıkları 
önemsizleştiren mekânlardır.

Farklılıkların öne çıkmadığı ya 
da çıkarılmadığı insani ilişkiler 
toplumun hoşgörüsünü artırır.

Bodrum Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü, belediyenin 
yetki alanında yeşil alan olarak 
ayrılan yerlerin düzenlenmesi; 
yol, meydan, kavşak, refuj, 
kaldırım gibi alanların bitkisel 
düzenlenmesinin yapılması; 
park, çocuk bahçesi, spor 
sahaları, piknik ve rekreasyon 
alanları, yaya alanları, meydan 
ağaçlandırma sahaları 
oluşturulması; mevcut yeşil 
alanların korunması, bu 
alanların bakım ve onarımının 
yapılmasından sorumludur. 
Ayrıca tüm bu çalışmaların 
ekolojik dengeye ve kent 
estetiğine uyumlu bir şekilde 
yapılmasını sağlar.

Parklar, sosyal ve kültürel
altyapı alanlarıdır 
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Halkın ihtiyaçlarını göz önünde 
bulunduran ve yaşam kalitesini 
yükselten bir belediyecilik 
anlayışıyla halka hizmet vermek. 

Yarımada genelinde kişi başına 
düşen yeşil alan sayısını 
artırarak daha yaşanılır bir çevre 
oluşturmak.

Bodrum Belediyesi olarak 
çevre koruma bilincinin 

yaygınlaşmasını sağlayarak 
daha sosyal ve daha aktif 
bireylerin yetişmesine olanak 
tanıyacak bir çevre tasarlamak. 

Özgüven sahibi, yetenekleriyle 
fark yaratan, paylaşmanın, birlik 
ve beraberliğin gücünün farkında 
olan çocuklar yetiştirerek onlara 
güvenli bir gelecek sunmak.

Hedefimiz
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Bitki örtüsüne uygun olarak 
yarımadanın estetik değerlerini 
korumak, yeşil alanların 
sayısını çoğaltarak doğa dostu 
Bodrum’un yaşanılası, modern 
bir görünüme kavuşmasını 
sağlamaktır.

Vatandaşın ihtiyaç duyduğu 
park, çocuk bahçesi ve spor 

alanlarının sayısını artırarak 
çağdaş belediyeciliğin gelişimine 
katkıda bulunmaktır.

Çocuklarımızın gelişimini 
destekleyerek ve halkımıza 
sosyal bir yaşamın olanaklarını 
sunarak parklar, oyun ve spor 
alanları ile donatılmış, insana 
odaklı, örnek bir kent olmaktır. 

• Hizmette kalite ve eko sisteme uygunluk 

• İnsan sağlığı, toplumsal huzur ve vatandaş memnuniyeti 

• İnsana ve doğaya saygı 

• Sorumluluk ve çevrecilik 

Vizyonumuz

Değerlerimiz
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• Çağdaş belediyecilik kapsamında hizmet kalitesi yükseltildiğinde 
yaşam standartları da buna parelel olarak iyileşme ve gelişme 
gösterir. 

• Yeşil alanlar park ve bahçeler; insan sağlığını korumak, toplum 
memnuniyetini artırmak ve huzurlu bir yaşam içindir. 

• Doğa dostu bir kent olma vizyonuyla çevre bilinci ve yeşil 
alanları koruma sorumluluğu bir bütünlük taşır.

 

İlkelerimiz
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Madde 27-  … her çocuğun bedensel, zihinsel, ahlaksal ve  
  toplumsal gelişimini sağlayacak yeterli bir hayat  
  seviyesine hakkı vardır.

Madde 31-  ... çocuğun dinlenme, boş zamanı değerlendirme,  
  oynama ve yaşına uygun eğlence etkinliklerinde  
  bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe  
  katılma hakkı vardır. 

UNICEF Çocuk Hakları Sözleşmesi
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30 Mart 2014 yerel 
seçimlerinin ardından 
Bodrum Yarımadası’nda tek 
belediye olarak hizmetlerimizi 
sürdürmekteyiz. On belde 
belediyesinin kapatılması ile 
Bodrum Belediyesi yetki alanına 
bırakılan 689 kilometrekarelik 
alanda hizmet üretiyoruz.  

Üç yıllık süreçte çocuklarımıza 
çeşitli olanaklara sahip oyun 
alanları, vatandaşlarımıza ise 
açık havada dinlenebilecekleri ve 

spor yapabilecekleri yeni tesisler 
ve alanlar kazandırdık.

Çocuklarımızın spor ile iç içe 
büyümesine olanak sunmak 
için parklarımızı her geçen 
gün yenileyerek daha da 
geliştiriyoruz. Basketbol saha 
sayısını artırdık, oyun gruplarını 
yeniledik. Çağdaş bakış açısıyla 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 
fiziksel ve ruhsal gelişimlerini 
desteklemeyi kendimize görev 
sayıyoruz.

Yeni çocuk parkları ve spor alanları
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Bodrum Belediyesi Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekiplerimizle 61 adet yeni park 
kurduk. 19 parkta ise yenileme 
çalışmaları yaptık. 

Eskimiş oyun gruplarının yerine 
yenilerini kurduk. Spor aleti 
olmayan 18 adet parka toplam 
406 adet spor aletinin montajını 
yaptık.

Çocuk oyun parklarının zeminine 
darbe emici ve esneklik özelliği 
olan, düşme durumunda 
yaralanmaların önüne geçebilen, 
kum ve diğer zemin kaplama 
maddelerine göre daha temiz ve 
hijyenik olan kauçuk döşedik.

Kauçuk kaplama; kaymaya ve 
aşınmaya engel, ısı yalıtımı olan, 
tamamen çevreci demonte bir 
kaplama malzemesidir.

Daha çok sosyal alan
daha güvenli parklar
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Parkların çevresine, güvenliği 
sağlamak amacıyla toplam 
500 metreküp taş duvar ördük 
ve zeminine çocukların daha 
güvenli koşup oynamalarını 
sağlamak için toplam 9.850 
metrekare kauçuk malzeme 
döşedik.

Yalıçiftlik Köseler Çocuk Parkı, 
Gündoğan Koreli Parkı, Yalıkavak 
Sağlık Ocağı karşısındaki 
park, Turgutreis Akçaalan’da 
okul arkasındaki çocuk parkı, 
Turgutreis Migros karşısındaki 
park, Turgutreis Burak Sitesi 

arkasındaki çocuk parkı, Konacık 
Modern Evler arkasındaki 
çocuk parkı, Konacık Börteçine 
Sokak’taki çocuk parkı ve 
Mumcular Yeni Sera alanındaki 
parklara alan projesine göre 
zemin betonu döküldü.

Gümbet Hüseyin Boyacı 
İlköğretim Okulu üstü, Konacık 
Modern Evler arkası, Yalıçiftlik 
Köseler ve Mumcular Yeniköy 
Mahallesi çocuk parklarının 
zeminini kauçuk malzeme ile 
döşedik.

Güvenle koşup oynasınlar
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Basketbol sahaları ile
parklar daha renkli

Gençlerimize, çocuklarımıza ve 
tüm sporseverlere daha aktif 
bir yaşam sunmak amacıyla 
parklarımızda spor yapılacak 
alanların sayısını her geçen 
gün artırıyoruz. Bu kapsamda 

ilçemiz genelinde parklara 8 adet 
yeni basketbol sahası kurduk 
ve 6 adet mevcut basketbol 
sahasının da eksiklerini 
belirleyerek yeniledik.
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Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi

Madde 17 -  Engelli her kişi, beden ve ruh bütünlüğüne   
  diğerleriyle eşit bir şekilde saygı duyulması hakkına  
  sahiptir.

Madde 19 -  c) Genel kamuya yönelik hizmet ve tesisler,   
  engellilere eşit şekilde açık olmalı ve ihtiyaçlarına  
  yanıt vermelidir.
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Engelli dostu kent olmak 
için “Sevgi Engel Tanımaz” 
sloganımızla yarımada genelinde 
pek çok düzenleme yaptık. 

Beş parkta engelli çocuklarımızın 
sevinçle koşup oynayacakları 
engelli oyun grupları kurduk.

Engelli dostu parklar
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61 adet
yeni park kurduk...
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Bodrum Belediyesi olarak 
yarımada genelinde çocuk oyun 
gruplarının, dinlenme, yürüyüş, 
bisiklet ve spor alanlarının yer 
aldığı yeşilliklerle kaplı geniş 
park alanları oluşturmaya devam 
ediyoruz. 

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 
Mumcular Parkı, Akçaalan 

Parkı, Turgutreis 2060. Sokak 
Parkı’nın yapımını büyük ölçüde 
tamamladı. 

"Daha yeşil bir Bodrum" 
hedefiyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Yarımada genelinde
büyük park projeleri
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Yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, 
oturma ve dinlenme alanlarının 
yer aldığı parkımız 2.900 
metrekarelik bir alana sahip.

Akçaalan Parkı içerisinde bir 
standart basketbol sahası inşa 
ettik ve alanın akrilik zemin 
kaplamasını yaptık. Açık alan 
fitness aletleri ve çocuk oyun 
gruplarının bulunduğu zemin 
alanını da kauçuk malzeme ile 
kapladık. 

Çevrenin korunmasına özen 
göstererek park yapım 
sürecinde, alandaki mevcut 
ağaçları koruduk. Park içindeki 
mevcut bitkilere ek olarak 
11 adet ağaç ve 1.200 adet 
çalı grubu bitkiyi toprakla 
buluşturduk. 1.000 metrekarelik 
alana hazır çim sererek 
sulamada kolaylık sağlanması 
açısından otomatik sulama 
sistemi kurduk.

Akçaalan Büyük Park Projesi
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1.603 metrekarelik alan üzerine 
kurduğumuz parkın 876 
metrekarelik bölümünü çocuk 
oyun alanı, açık hava fitness 
alanı ve basketbol sahasına, 735 
metrekaresini ise bitkisel alana 
ayırdık. 

Parka standart bir basketbol 
sahası kurarak saha zeminini 
akrilik malzeme ile kapladık.

Tamamı ağaç grubu bitkilerden 
oluşan yeşil alanlardaki mevcut 
ağaçlara ek olarak 10 adet 
Ficus Bennjamine Nitida Ağacı 
(Bodrum Ağacı) diktik. Parktaki 
yeşil alanlar, düzenli olarak 
Bodrum Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 
tarafından sulanmaktadır.

Turgutreis 2060. Sokak Parkı
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Mumcular Parkı’nı toplam 3.120 
metrekarelik alana kurduk.
Standart basketbol sahası ve 
açık alan fitness aletlerinin 
kurulumunu yaparak alanı akrilik 
zeminle kapladık. Ayrıca çocuk 
oyun grubu da kurarak alanı 
kauçuk zeminle kapladık, oturma 
alanları ve bisiklet yolu ekledik.

Peyzaj çalışmaları kapsamında 
parka 70 adet ağaç ve 480 
adet çalı grubu bitkiyi dikerek 
toprakla buluşturduk. Park 
alanına 1.100 metrekarelik hazır 
çim serdik ve bitkisel alanların 
sulanması için tam otomatik 
sulama sistemini kurduk.

Mumcular Parkı
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Bodrum Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü olarak son 
üç yılda 1 buçuk milyona yakın 
mevsimlik bitkiyi ve yaklaşık 1 
milyon çalı grubu bitkiyi toprakla 
buluşturduk ve 10.000’den fazla 
ağacın budamasını yaptık. 

Yaklaşık 400 bin adet bitki çeliği 
alımı yaptık. 1 milyona yakın 
bitkiyi üretim yataklarından 

saksıya aldık ve 1.200 adet 
ağaç diktik. 6.316 adet palmiye, 
hurma ağacı ve yeşil yapraklı 
ağaç ile 2.606 adet de çalı grubu 
bitkinin budamasını yaptık.

“Daha yeşil bir Bodrum için”
yüzbinlerce bitki toprakla buluştu
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Kırmızı Palmiye Böceği ile 
mücadele için başlatılan ilaçlama 
çalışmaları kapsamında yaklaşık 
7.000 palmiye ve hurma 
ağacının ilaçlamasını yaptık. 

Yarımada genelindeki çim 
alanları da periyodik olarak 
gübreleyerek, yabani ot ve çim 
kurduna karşı ilaçladık. 

Bodrum Yeni Umutlar Koruluğu, 
Gümbet Kavşağı heykel etrafı 

ve orta refüj, Neyzen Tevfik 
Caddesi ve Bitez Ahmet Çakır 
Parkı’na 3.000 metrekare çim 
serimi yaptık. 

Yalıkavak sahili, Gümüşlük 
parkları, Turgutreis sahili ve 
Turgutreis Sabancı Parkı’ndaki 
çim alanlara da ara ekim 
kapsamında çim diktik.

Bodrum’un simgesi
palmiye ve hurma ağaçlarımız da 
koruma altında
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