
Türkiye’nin turizm merkezlerin-
den Bodrum’da, ilçeni en büyük 
arıtma tesisi olan Turgutreis 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma 
Tesisi için geçtiğimiz ocak 
ayında imzalar atılmıştı. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan yapımı gerçekleştirilecek 
tesisin temeli, yapılan törenle 
atıldı. Törene Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Gürün 
ve Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras’ın yanında CHP 
İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, 
Milas Belediye Başkanı Muham-
met Tokat, CHP Muğla Milletve-
kili Suat Özcan ve CHP Bodrum 
İlçe Başkanı Halil Karahan da 
katıldı.     Devamı Sayfa 4’te

Heritage İstanbul etkinlikleri 
kapsamında İstanbul’a gelen 
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet 
Aras, İstanbul Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 
görüştü. Sarıyer Emirgan Korusu 
içerisinde bulunan Beyaz Köşk’te 
yapılan görüşmede Aras, 23 
Haziran belediye seçimi zaferinin 
ikinci yıl dönümüyle ilgili İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Başkanı 
Ekrem İmamoğlu’nu kutladı. Aras 
ayrıca, Bodrum’da İstanbul adına 
bir cadde, kent ormanı, kültür 
veya spor merkezi yapabileceği 
önerisinde bulundu. 
Belediye Başkanı Aras, İmamoğlu 
ile görüşmesi sonrasında Gazeteci 
Yavuz Oğhan’ın canlı yayın progra-
mına konuk oldu. 

Bodrum Belediyesi, yaşlılık ko-
nusunda sosyal farkındalığı art-
tırmak, toplumsal dayanışmaya 
katkı sağlamak, toplumda yaşlı 
bireylere ve yaşlılığa karşı yitirilen 
hassasiyetlere dikkat çekmek için 
‘Yaşlılara Saygı Projesi’ projesi 
kapsamında Bodrum’un çınarları 
ziyaret edildi.
Başkan Ahmet Aras, Bod-
rum’daki çınarlar için yeni bir 
çalışma başlattı. ‘Yaşlılara Saygı 
Projesi’ adı verilen çalışma kap-
samında ilçede yaşayan yaşlıların 
tek tek evleri ziyaret ediliyor. Yü-
rütücülüğünü Belediye Başkan 
Yardımcısı Ummuhan Yurt’un 
yaptığı çalışma kapsamında 
yapılan ziyaretler yurttaşlar 
tarafından da memnuniyetle 
karşılandı.     Devamı Sayfa 9’da

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olan Turgutreis 
İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin temeli atıldı. Tesis, Bodrum’un altyapısına önemli katkılar sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet 
Aras, 23 Haziran belediye seçimi zaferinin ikinci yıl 
dönümüyle ilgili İmamoğlu’nu kutladı. 
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Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Temeli

Bodrum Belediyesi 2021 yılı 
Temmuz Ayı Olağan Meclis 
Toplantısı Herodot Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde Belediye 
Başkan Vekili İlknur Ülküm 
Seferoğlu ve meclis üyelerinin 
katılımı ile gerçekleşti. 3 önerge 
ve 13 gündem maddesi ile 
toplanan Belediye Meclisi’nin 
açılışından önce Sanatçı 
Numan Pekdemir ve orkestrası 
tarafından mini bir klasik müzik 
konseri gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Meclisi, 
geçtiğimiz günlerde silah 
kaçakçıları ile çıkan çatışmada 
ağır yaralanan ve kaldırıldığı 
hastanede şehit olan polis 
memuru Ercan Yangöz’ün 
adını Müskebi ve Yahşi mahalle 
sınırları içinde yer alan Oyder 
Caddesi’ne verdi. Şehit  Polis 
Memuru Ercan Yangöz’ün 
isminin yaşatılması amacıyla, 
Cadde ve Sokak İsimlerini Be-
lirleme Komisyonunca alınan 
18.06.2021 tarih ve 2021/12 
sayılı komisyon raporu oy 
birliğiyle kabul edildi.

Hayvanseverler ve can 
dostları kendileri için 
yapılan festival ile doya-
sıya eğlendi, yerel yöne-
ticiler de bu sevince ortak 
oldu. Bodrum Belediyesi 
Başkan Yardımcıları Hüseyin 
Tutkun, Emel Çakaloğlu, Tayfun 
Yılmaz festivali yakından 
takip etti. Türk Sinemasının 
değerli ismi oyuncu Bahar 
Öztan da festivalin misafirleri 
arasındaydı.    Devamı 10’da
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Bayramın birinci günü Bodrum 
Kalesi’nde gerçekleştirilen Yeşim 
Salkım ve Bade Derinöz konseri 
izleyenler tarafından büyük beğeni 
topladı. Bodrum Belediyesi olarak, 
pandemi dolayısıyla uzun süredir 
yapmak istedikleri kale konserlerini 
yapamadıklarını söyleyen Kültür 
ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Tutkun, “Bu 
yıl 8 konser planladık. Sponsorlar 
eşliğinde tamamen ücretsiz bir 
konser serisi olacak. Hem çarşımızı 
canlandırmak hem de halkımıza de-
ğerli sanatçılarımızı ücretsiz izleme 
imkanı sağlamak istedik. Başkanımız 
Ahmet Aras’a ve Kültür Bakanlığı-
mıza verdikleri desteklerden dolayı 
teşekkür ediyorum” dedi. 
Uzun zaman sonra müzikseverler-
le buluşmaktan dolayı çok mutlu 
olduğunu söyleyen Sanatçı Yeşim 
Salkım, “Bodrum Kalesi gibi büyülü 
bir ortamda bizi sizlerle bir araya 
getiren başta Bodrum Belediye Baş-
kanı Sayın Ahmet Aras olmak üzere 
emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Konser sonrası Bodrum Belediye 
Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun 
ve Emel Çakaloğlu tarafından sa-
natçılara, ‘Bodrum Belediyesi Sanat 
Dostu Beratı’ ve çiçek takdim edildi. 
Bayramın dördüncü günü olan 23 
Temmuz Cuma akşamı ise Zekai 
Tunca, Ahmet Selçuk İlkan, Baha 
Boduroğlu ve Yıldızlar Korosu 
eşliğinde Perihan Sözen ile ‘Yıldızlı 
Nağmeler’ adıyla Türk Sanat Müziği 
konseri gerçekleşti. 

BODRUM BELEDİYESİ 
KALE KONSERLERİ AĞUTOS 

AYI PROGRAMI: 
‘Bodrum Belediyesi Kale Konserle-
ri’nin ikinci etabında ise; 23 Ağustos 
2021 Pazartesi akşamı Sakiler 
Grubu, 26 Ağustos 2021 Perşembe 
akşamı Şevval Sam, 27 Ağustos 
2021 Cuma akşamı Ferhat Göçer, 31 
Ağustos 2021 Salı akşamı “Cennet-
ten Çiçek mi Topluyorum?” şarkısı ile 
ünlü Zehra, 2 Eylül 2021 Perşembe 
akşamı Serdar Ortaç, 3 Eylül Cuma 
akşamı ise “Kardeşim Helikopter” 
repliği ile ünlü Uzi sahne alacak. 
Programlar öncesinde yerel müzis-

yenlerin de sahne alacağı Bodrum 
Belediyesi Kale Konserleri, spon-
sorlar eşliğinde ücretsiz olarak dü-
zenlenecek. Konserler saat 21.00’da 
başlayacak.

Bodrum Belediyesi Kültür Sanat 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev 
sahipliğinde açılan iki yeni 
sergi sanatseverlerle buluştu. 
Şevket Sabancı Kültür Merke-
zi’nde açılan ‘Leopold Levy, 
O Bir Efsane’ resim sergisinin 
açılışında konuşan küratör Prof. 
Dr. Kıymet Giray, dünyaca ünlü 
Fransız sanatçı Leopold Lev-
y’nin hayatı ve eserlerine ilişkin 
bilgiler verdi. Giray, bu eserlerin 
sanatseverlerle buluşmasına 
aracı olan koleksiyonerler 
Ünal Göğüş ve Ceyda Göğüş’e 
teşekkürlerini sundu.  
Çakaloğlu, yeni normalleşme 

ile birlikte sanatsal ve kültü-
rel etkinliklerin artacağının 
müjdesini verdi: ‘’Pandemi 
döneminde sanatçılarımız ve 
sanatseverlerimiz birbirinden 
ayrı kaldı. Umuyoruz ki bundan 
sonra, yeni bir normalleşme ile 
birlikte, özlediğimiz sanatsal ve 
kültürel etkinliklerimize kaldığı-
mız yerden devam edeceğiz.’’
‘Leopold Levy O bir Efsane’ 
isimli resim sergisi, 10 Ağustos 
2021 tarihine kadar, Şev-
ket Sabancı Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde her gün 10.00 ile 
21.00 saatleri arasında ziyaret 
edilebilecek. 

Bodrum Belediyesi’nin de destek-
lediği atölyelerin açılışına katılan 
Belediye Başkanı Ahmet Aras 
‘’Bodrum’un her köşesinden sanat 
fışkırıyor’’ dedi. 
Sanatçı ile sanatsever arasındaki 
ilişkiyi geliştirmek hedefiyle, ART 
Melek girişimi tarafından organize 
edilen Bodrum Açık Atölye Günleri 
(BAAG) başladı.
Atölyelerin açılışında konuşan 
Başkan Aras, “Proje bana geldi-
ğinde çok heyecanlandım. Ben 
Bodrum’un hep kültür ve sanatla 
yoğrulması ve o şekilde anılması 
gerektiğine inandım. Sizlerin de 
desteğiyle Bodrum’u kültür ve 
sanat kenti yapma yolunda çok 
önemli işler yapıyoruz. Bu projede 
yer alan sanatçılarımıza minnet 
ve şükranlarımı sunmak istiyorum, 
çok değerli sanatçılar bizlere evle-
rini ve çalışma ortamlarını açtılar” 
dedi. Bodrum’da kültür ve sanat 
yaşamına emek veren çok değerli 
isimler olduğunu hatırlatan Başkan 
Aras, “Bodrum bu konuda çok 
zengin. Bu alanda yapılan işleri, 
münferit çabalar olmaktan çıkarıp 
Bodrum’un kimliği olarak lanse et-
memiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 
Bodrum’un her köşesinden sanat 
fışkırıyor” ifadelerini kullandı.

‘’SANATIN İYİLEŞTİRME GÜCÜ 
HERKESE ÇOK İYİ GELECEK’’
Her sanatçıdan bir eserin sergilen-
diği açılışın ardından, Ressam Dev-
rim Erbil sanatseverlere Bodrum’a 
bir müze kazandırma hayalinin ol-
duğu müjdesini verdi. Bodrum’da 
ilk kez düzenlenen ve gönüllülük 
esasıyla hayata geçirilen Bodrum 
Açık Atölye Günleri’nin amacı; 
sanat ve sanatçı ile yakın olmak, 
öğrenme hevesinde olan herkese 
sanat eserinin üretim sürecini de-
neyimletmek ve her yıl yineleyerek 
Bodrum’un kültür sanat turizmini 
zenginleştirmek.
23-26 Haziran tarihleri arasında 
gerçekleşen organizasyon ile 
birlikte sanatseverler; sanatçıların 
atölyesinde çalışırken izleyebil-
me, yaratım sürecine katılabilme, 
sanatçılar ile sohbet edebilme, 
birlikte atölye çalışması gerçekleş-
tirme imkanı buldu. 

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Belediyesi Kale 
Konserleri başladı. Ücretsiz halk konserlerinin ilkinde Yeşim Salkım ve Bade Derinöz sahne aldı. Konsere 
Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ile Emel Çakaloğlu ve çok sayıda müziksever katıldı. 

Sanat ça-
lışmalarını 
Bodrum’da 
yürüten 35 
sanatçı, Açık 
Atölye Günle-
ri’nde eserleri-
ni sergiledi. 

Bodrum Belediyesi, Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde ‘Leopold Levy, O Bir 
Efsane’ resim sergisi, Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde ‘Bodrum’da 
Renklerin Yolculuğu’ isimli sergi sanatseverlerle buluştu.
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Yerel Yönetim Reformu III. 
Aşama Projesi (LAR III) kapsa-
mında online olarak düzenle-
nen Belediyeler Arası Deneyim 
Paylaşım Toplantıları çerçe-
vesinde, Bodrum Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürü Engin 
Doğan, ‘’Akıllı Atık Yönetim 
Sistemi’’ konulu sunumunu 
gerçekleştirerek projeyi katılım-
cılara tanıttı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) tarafın-

dan yürütülen ve uluslararası 
standartlara uygun, kapsayıcı, 
hesap verilebilir ve katılımcı 
bir yerel yönetim sağlanmasını 
amaçlayan İçişleri Bakanlığı ve 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
eş yararlanıcısı olduğu ve Av-
rupa Birliği tarafından finanse 
edilen Yerel Yönetim Reformu 
III. Aşama Projesi (LAR III)  
750’den fazla katılımcı ve 70’e 
yakın sunum ile gerçekleştirildi. 
Doğan, yaptığı sunumda ‘’Akıllı 

Yönetim Sistemi’’ projesinde  
yer alan RFID sistemi (Radyo 
Frekansı ile Tanımlama Tekno-
lojisi), Sensörlü Konteynır Takip 
Sistemi, Araç Takip Sistemi, 
Temiz Kent Takip Sistemi ve 
Süpürge Araçları Takip Sistemi 
hakkında bilgiler paylaştı. Proje 
kapsamında geliştirilen sistem-
ler sayesinde; vatandaşlardan 
gelen ihbarların takibinin yapıl-
ması ve gerekli geri dönüşlerin 
yapılması, günlük konteynır 

performans takibinin ve çöp 
aracı takibinin yapılması gibi 
verilerin daha hızlı ve sağlıklı 
bir şekilde elde edilmesine 
olanak sağladığını, bu sayede 
daha hızlı aksiyon alınarak çok 
daha verimli bir çalışma ger-
çekleştirildiğini belirten Doğan, 
aynı zamanda geliştirilen bu 
proje sayesinde yeni sistemin, 
eski sisteme göre maddi ve 
zamansal tasarruf verilerini de 
katılımcılarla paylaştı.

‘’Dönüşüm Muhteşem Olacak” 
sloganı ile yürütülecek olan te-
mizlik hareketinin bilgilendirme 
toplantısına Bodrum Belediye 
Başkan Yardımcıları Tayfun Yıl-
maz ile Emel Çakaloğlu, Temizlik 
İşleri Müdürü Engin Doğan, 
Bodrum Kent Konseyi Başkan 
Vekili Feyhan Karslı, Bodrum 
Kent Konseyi Atık Ayrıştırma 
Çalışma Grubu Sözcüleri Nihat 
Uslu ile Songül Turan, Çöpüne 
Sahip Çık Vakfı Projeler Yönetici-
si  Ece Kuray Tunçsev, Biyodizel 
Sanayi Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Gökay Biraltın ve sanatçı 
Sertab Erener katıldı.
Bodrum Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’nün yenilikçi 
bir dizi uygulamasının tanıtıldığı 
basın toplantısında, Ortak Atık 
Konteyneri, Yeraltı Konteynerleri, 
Atık Getirme Merkezi, Katı Atık 
İzleme Merkezi, Çöp Saati Uy-

gulaması, Temiz Bodrum Mobil 
Uygulaması, Atık Yağların Top-
lanması, Atık Telefon Hattı gibi 
uygulamaların bilgilendirmeleri 
gerçekleştirildi.
Bodrum’un Geri Dönüşüm 
Hikayesini birlikte başlatmak için 
bugün önemli bir adım attıklarını 
ifade eden Bodrum Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürü Engin Do-
ğan, “Çöpüne Sahip Çık Vakfı” ile 
yürüttüğümüz farkındalık projesi 
kapsamında çekilen filmlerimizin 
kahramanlarından olan sokak 
temizleme görevlimiz Ahmet 
Amca’nın bize en büyük mesajı; 
toplumsal sorumluluğumuzu 
hepimize hatırlatmış olmasıydı. 
Bir maske ya da eldivenin nasıl 
sağlık sorunlarına yol açabilece-
ğini artık biliyorsak, çöp kontey-
nerine atılmayan bir çöpün de 
benzer sonuçlar yaratacağının 
artık farkındayız. Temizlik İşleri 

Müdürlüğü olarak, çöp üretimini 
en aza indirme, çöp toplama 
maliyetlerini düşürme ve geri 
dönüşüm konularında ne kadar 
başarılı olacağımıza inansak 
da bu önemli sorumluluk tek 
başımıza baş edebileceğimiz bir 
şey değil. Bugün her mahalle-
mizde haftanın bir gününü; Atık 
Toplama ve Ayrıştırma Günü 
olarak ilan ediyoruz. Bahçe Atığı 
ve Eski Eşyalar / Plastik – Metal - 
Kağıt ve Cam Atıkları / Pil ve Atık 
Yağlarımızı o gün gelene kadar 
sokağa çıkarıp bırakmayacağız. 
Böylece, Hem görüntü hem de 
çevre kirliliği yaratmadan geri 
dönüşüme büyük katkı sağla-
yacağımızı düşünüyoruz. Birçok 
yenilikçi proje ve paydaşlarımızın 
da katkıları ile Bodrum Temizlik 
Hareketi için biz hazırız” dedi.
Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, 
“Bunu Bodrum Belediyesi olarak 
tek başımıza 487 personel-
le günde 9 bin kilometre yol 
alarak 100’ün üzerinde araçla 
sağlıklı bir şekilde yapmamızın 
mümkün olmadığını görüyo-
ruz. Bu noktada vatandaşımızın 
bizimle birlikte hareket etmesi, 
dayanışmayla beraber yola 
çıkmamız çok önemli. Bodrum 
Belediyesi olarak biz bir çoban 
ateşi yakıyoruz. Bunun ötesinde 
tüm çevre konularının bütüncül 
olarak değerlendirilerek tedbir 
alınması ve vatandaşların du-
yarlılığını da en yüksek seviyeye 
çıkarmak gerekiyor. Sıfır atık 

düşüncesinin imkansız olmadığı-
nı söyleyen ve yaptıkları çalışma-
larla ilgili bilgiler veren Bodrum 
Kent Konseyi Atık Ayrıştırma 
Grubu Sözcüsü Songül Turan, 
“Biz bunu Bodrum’da başaraca-
ğız. Bugün de bunun en güzel 
kanıtı. Harika oldu inancımız 
tazelendi. Bodrum Belediyesi ile 
yapmayı planladığımız çok şey 
var, farkındalık videoları çeke-
ceğiz, bilinçlendirme çalışmaları 
gerçekleştireceğiz” dedi.
Çöpüne Sahip Çık Vakfı Projeler 
Yöneticisi  Ece Kuray Tunç-
sev, vakıf olarak İlk olarak çöp 
üretiminin azaltılması sonra 
da üretilen çöpün doğru yere 
atılması konusunda bir davranış 
dönüşümü sağlamaya çalıştıkla-
rını belirti. 
Toplumda büyük  ve bilinç-
sizde bir tüketim söz konusu 
olduğunun altını çizen Sanatçı 
Sertab Erener. “O kadar çok şeyi 
bilinçsizce tüketip sonradan ne 
olacağını düşünmeden yaşıyo-
ruz ki bununla ilgili kendimizi 
eğitmemiz gerekiyor. En azından 
okullardan başlayan ve birbirimi-

ze aktarabileceğimiz bir eğitimin 
yerleşmesi şart” dedi.
Biyodizel Sanayi Derneği Yöne-
tim Kurulu Üyesi Gökay Biraltın, 
bir farkındalık yaratmak zorunda 
olduklarını ve dernek olarak bu 
tarz bütün faaliyetlerin destekçisi 
olacaklarını söyledi. Toplantının 
ardından Bodrum Belediyesi 
Çevre Gönüllülerine, Çöpüne 
Sahip Çık Vakfı ve Biyodizel Sa-
nayi Derneği tarafından eğitim 
verildi.

TEMİZ BODRUM KAMPANYASI ‘TEMİZLİK HAREKETİ’ BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Bodrum Belediyesi’nin atık toplama, ayrıştırma ve geri dönüşüm konularında, birlikte 
proje ürettiği Kent Konseyi, Çöpüne Sahip Çık Vakfı ve Biyodizel Sanayi Derneği’nin de 
paydaş olarak katıldığı basın toplantısında, her mahalle için haftanın bir günü, geri dö-
nüşüm atıklarının toplanacağı gün olarak  ‘Atık Toplama ve Ayrıştırma Günü’  ilan edildi.

Bodrum Belediyesi 
Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü tarafından 
2020 yılı içinde ha-
yata geçirilen ‘’Akıllı 
Atık Toplama Yöne-
tim Sistemi’’ Yerel 
Yönetim Reformu 
III. Aşama Projesi’n-
de tanıtıldı. 



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet 
Aras, düzenlediği basın toplan-
tısında; belediyenin çalışmaları 
hakkında kamuoyunu bilgilendir-
di. Müsgebi Mahallesi Ortakent 
Belediye Kafe’de gerçekleştirilen 
toplantıya başkan yardımcıları 
Önder Batmaz ve Tayfun Yılmaz, 
belediye birim müdürleri ile çev-
redeki vatandaşlar katıldı.

2,5 YILDA 1 METRE BİR ALAN 
BİLE İMARA AÇILMADI! 
Bölgedeki İnşaat yasakları ve 
imar çalışmalarına da değinen 
Aras, son 2,5 yılda Bodrum’da 
1 metre bile bir alanın imara 
açılmadığının altını çizerek, bu 
konuda kararlılıkla sürdürdükleri 
çalışmaları hakkında şu bilgileri 
verdi “Bu yapılan inşaatların izin-
lerini ya da imar planlarını yaptık 
ve imara açtık sanılıyor. Hayır. 
Bodrum 2014’e kadar 11 tane 
Belediye ile yönetiliyordu. Bu 
belediyelerin verdiği yaptığı imar 
planları ile ön gördüğü nüfus ve 
yapılaşma durumudur yaşanan 
şu an. Sebepsiz bir şekilde Bod-
rum çok yapılaştı, ‘Sana iskan, 
ruhsat veremem’ diyemezsiniz. 
Anayasal bir haktır bu. Artık Bod-

rum’un korunmasını istiyoruz. 
Plaza yapar gibi gelip bu zihni-
yetle inşaat yapmaya çalışmaları 
yaşadığımız sıkıntıları önümüze 
getirdi. Gereken müdahaleler iki 
yıldır yapıldı. İki yıldır toplam 465 
adet kaçak yapı yıkıldı. Bu bir re-
kordur Türkiye’de, bunu yapabi-
len başka bir belediye olduğunu 
ben düşünmüyorum. Ya siyasi 
düşünür ya bir daha seçileme-
yeceğim diye düşünür. Ama 
bizim böyle bir derdimiz yok. 
Bodrum’un korunması gerektiğini 
düşünüyoruz” dedi.

İMARA AYKIRI 
BİN 954 YAPI MÜHÜRLENDİ 

Bodrum’un betonlaşmaması için 
başlattıkları ‘Kaçak Yapılaşma İle 
Mücadele Seferberliği’nin devam 
ettiğini ve bu kapsamda 2019 
Nisan ayından bu yana yasal iş-
lemleri tamamlanan 454 yapının 
yıkımının yapıldığını belirten Baş-
kan Aras, yapılan çalışmaları şöy-
le anlattı “Bu kaçak yapıların 218’i 
Belediye ekiplerinin gözetiminde 
mal sahipleri tarafından yıkıldı. 
144 imara aykırı yapı ise belediye 
ekiplerimiz tarafından yıkıldı. 431 
yapının 92’si Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü ekiplerince yıkılmış. 
Tespiti yapılan 2 bin 80 yapının 
hukuki işlemleri ise devam ediyor. 
Son dönemde, İmara aykırı bin 
954 yapıda ise mühürleme işlemi 
uygulandı.

BİR AYDA 381 İNŞAAT 
ÇALIŞMASI DURDURULDU!
15 Haziran’da inşaat yasakla-
rı başladı. İnşaat yasaklarının 
talimatını Turizm Bakanlığı verir. 
“15 Haziran -15 Ekim arasında 
inşaat yasakları uygulanacak” der. 
Turizmi negatif etkileyecek olan 
hafriyat gibi çalışmaların, engel-
lenmesi demek. Biz zabıtamızla 
15 Haziran’dan bu yana da yaptı-
ğımız denetimler sonucunda 381 
inşaat çalışmasını durdururken, 
ilgili firmalara 260 ceza keserek 
27 şantiyeyi mühürlemişiz.  Böl-
gemizde, 53 bini aşkın Yapı Kayıt 
Belgesi aldığı belirlendi. Sokakta, 
caddede kamyon, beton mikseri 
gibi ağır tonajlı araçların denetimi 
zabıtamızda değildir. Zabıtamızın 
trafikte yetkisi yoktur, tamamen 
Jandarma ve emniyet trafik 
ekipleri denetimindedir. Beledi-
yenin yol kesip de ‘Sen nereye 
gidiyordun’ demek gibi bir yetkisi 

yoktur. Yollardaki iş makineleri ve 
hafriyat kamyonlarının denetim 
yetkisi emniyet ve jandarma 
trafiktedir. Biz de belediye olarak 
koordineli bir şekilde çalışıyoruz. 
Devam eden şantiyelere dene-
timlerimiz sürüyor.

“DOĞA, DENİZ, ÇEVRE 
TAHAMMÜL EDEMEZ”
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 
Turizm Bakanlığı’mızın çalışmaları 
sürüyor. Ciddi mağduriyetler var. 
Yollar kazılıyor. İnşaat yasakları 

var, ama kamusal yapılan işler 
için söylemedim. Çünkü burada 
bir dakika beklemeye tahammü-
lümüz yok. Bodrum’un nüfusu 
alt yapı konusunda yönetilemez 
bir atık üretiyor. Elektrik enerjisi 
için de hızla MUSKİ, Aydem gibi 
diğer birimlerimiz alt yapı çalış-
malarını sürdürüyor, sürdürecek. 
Kışın çalış, yazın dur dersek iki 
yılda bitecek olan bu projeler 5-6 
yıla uzayacaktır. Buna tahammül 
edemeyiz. Doğa, deniz, çevre 
tahammül edemez.” 
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Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi

Türkiye’nin turizm merkezlerin-
den Bodrum’da, ilçeni en büyük 
arıtma tesisi olan Turgutreis İleri 
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için 
geçtiğimiz ocak ayında imza-
lar atılmıştı. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapımı 
gerçekleştirilecek tesisin temeli 
atıldı. Törene Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Osman Gürün 
ve Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras’ın yanında CHP İl 
Başkanı Adem Zeybekoğlu, Milas 
Belediye Başkanı Muhammet 
Tokat, CHP Muğla Milletvekili 
Suat Özcan ve CHP Bodrum İlçe 
Başkanı Halil Karahan da katıldı. 
‘20 yıllık rant belediyeciliğin-
den sosyal ve çevreci beledi-
yeciliğe geçişi sağladık’
Törende Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras söz alarak 
tesise dair şunları dile getirdi: 
‘’Türlerin eşitliğine inanan ve 
benimsetmeye de çalışan bir 
bakış açısıyla; insanlar, hayvanlar 
ve doğa temel politikalarımız 
içinde yer alır. Biz; hem beledi-
yeler olarak kendi aramızda hem 
sizlerle hem çevreyle yan yana 
olurken bu anlayış çerçevesinde 
Turgutreis İleri Biyolojik Atık Su 
Arıtma Tesisi’ni hayata geçirmek 
için çabaladık. Bodrum’un en 
büyük arıtma tesisi olan bu tesis, 
37 bin metreküp kapasitesi, deniz 
deşarjı ve elde edilen suyun yeşil 
alanlarda kullanılması özellikleri 

ile de önemli bir tesis olacaktır. 
2019’dan bu yana CHP belediye-
lerinin kamusal hizmet, alt yapı 
ve üst yapıdaki proje başarısı; 

pandemi sürecindeki sosyal 
belediyecilik anlayışı, toplumu ça-
resiz kimsesiz bırakmama uğraşı, 
canlılara verdiği destek; CHP’ye 
iktidar tarafından yakıştırılan, 
“üretemez, yönetemez, becere-
mez” algısını ters yüz etti. Turgut-
reis İleri Biyolojik Atık Su Arıtma 
Tesisi ve benzeri hizmetlerle öne 
çıkan, “üretebildiğini, yönetebil-
diğini, becerebildiğini” kanıtla-
yan belediyelerden en önemli 
örneklerden biri de kuşkusuz, 
Muğla ve Bodrum Belediyeleri 
oldu. Bizler çevre kıyımına, iklim 
dengesini bozacak uygulamalara, 
kent rantına, kent suçuna ortak 
olmadan kentimizin gelişmesini 
istiyoruz. 20 yıllık rant belediye-
ciliğinden sosyal, dayanışmacı, 

çevreyle iç içe bir belediyeciliğe 
geçişle başka tür bir yönetim 
anlayışının da mümkün olduğunu 
kanıtlıyoruz. Biliyoruz; başka bir 
yaşam mümkün ve bu CHP’li 
belediyeler eliyle kurulacak.’’ 
Aras, konuşmasının sonunda 
iklim ve su krizinin bu kadar gün-
demde olduğu bir dönemde bu 
büyük yatırımı son teknolojiyle, 
çağdaş bir şekilde hayata geçiren 

Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün ve ekibine 
teşekkürlerini iletti.
Tesis, Bodrum’un Altyapısını 
Güçlendirecek
Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi, 
Bodrum’un en büyük atıksu 
tesisi olmasının yanında, 37 bin 
metreküp alanıyla toplam 200 
bin nüfusa hitap edecek. Tesi-
sin bitimiyle birlikte Bodrum’un 
altyapısı da güçlendirilmiş olacak. 
Projeyle, doğal su kaynaklarının 
kirlenmesinin önüne geçilecek ve 
denizlerin korunması sağlanacak. 
Deniz deşarjı, denizlerdeki canlı 
ekosistemi ve çeşitliliğinde de 
oldukça olumlu etkiler yaratacak. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Turgutreis, Akyarlar, 
Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, 
Bahçelievler, Karabağ ve Ak-
çaalan mahallelerinde yapılan ka-
nalizasyon hattı Turgutreis Atıksu 
Arıtma Tesisi’ne bağlanacak. 
Böylece bu bölgelerdeki atıksu 
sorunu ortadan kalkmış olacak. 
Tesisin 2022 yılında tamamlan-
ması hedefleniyor.  
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Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü’nün düzenlediği ‘Gençlik 
Tarım Kampı’ 1. dönem açılış töreni Pınar-
lıbelen Mahallesi Etrim Mevkii’nde, İsmail 
Hakkı Tonguç Tarım Okulu ve Müzesi’nde 
gerçekleşti. Gençlere akademisyenler ve 
ziraat mühendisleri tarafından tohumcu-
luk, seracılık, bitkisel üretim, hayvancılık 
ve benzeri konularda eğitimin verileceği 
kampın açılışına Bodrum Belediye Başka-
nı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardım-
cıları, Karaova Muhtarları, Meclis Üyeleri 
ile Gençlik Tarım Kampı katılımcıları ve 
vatandaşlar katıldı. Açılış töreni saygı 
duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başladı. Ardından Bursa’dan gelen kamp 
katılımcılarından Işın Su Kubat’ın konuş-
ması ile devam etti. 
İlk kez Ege kültürünü çok yakından dene-
yimlediğini ifade eden Kubat, “Bunun için 
öncelikle Bodrum Belediyesi’ne, Sayın 
Ahmet Aras’a ve burada bu bölgeyi 
yaşatan, yeniden oraya nefes veren saygı 
değer çalışanlarına çok teşekkür etmek 
istiyorum. Hepimiz çok farklı yerlerden 
geldik. Deneyimlediğim en güzel şey-
lerden biri doğanın içindeyken tarımla 
uğraşmak” diye konuştu. 

KAMPA GENÇLERDEN
YOĞUN İLGİ

5 Temmuz-17 Eylül tarihleri arasında, 
30’ar kişilik gruplarla 6 dönem halin-
de düzenlenecek Gençlik Tarım Kampı 
açılışında konuşan Belediye Başkan 
Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise “52 dönüm-
lük arazimizde uygun koşulları sağladık-
tan sonra, gençliğin tarıma olan ilgisini 
çekmek teşvik etmek amacı ile bu yıl 6 
dönemden oluşan bir kamp planlamış 
bulunmaktayız. Bunun birinci dönemini 
sizlerle birlikte açmış bulunmaktayız. Tür-
kiye genelinde 2000’in üzerinde başvuru 
oldu. 18 ile 40 yaş arasında vatandaşları-
mız arasından 180 asil, 180 yedek olmak 
üzere 360 kişiyi kabul etmiş bulunmak-
tayız. Eylül ayına kadar da 6 dönem 
halinde birer hafta olarak icra edeceğiz”   

BAŞKAN ARAS: KAROVA’NIN 
İSMİNİ BODRUM SOKAKLARINDA 

YANKILATTIK
 “Karaova bizim ortak değerimizdir, 
bugün bizi bir araya getiren Karaova’dır. 
Topraklarımız çok değerli ürettiklerimizi 
burada tüketebiliriz” diyerek sözleri-
ne başlayan Bodrum Belediye Başkan 
Ahmet Aras, tarım alanındaki hizmetlerini 

aktardı: “Biz bu göreve geldiğimizde 
öncelikle tarıma önem vereceğimizi hep 
dile getirmiştik. İlk önce Tarımsal Hizmet-
ler Müdürlüğü’nü kurduk. Tarım Çalıştayı 
yaptık, hocalarımızı davet ettik. Tarımla 
ilgili onların görüşlerini aldık, bize örgüt-
lenin dediler ve biz Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’mizi kurduk. Halk Süt Karaova 
süt çıkardık. Karaova’nın ismini Bodrum 
sokaklarında yankılatmaya devam ediyo-
ruz. Üreticilerimizle seri toplantılar yaptık. 
Her türlü malzeme ve bilgiyi vermeye 
başladık.  Arkasından ARGE Tohum mer-
kezimizi açtık. Annelerimizden, dedeleri-
mizden kalan ata tohumlarımızı burada 
muhafaza ediyoruz”

“SEMT PAZARLARIMIZ 
7 GÜN AÇIK OLACAK”

Başkan Aras “Bodrum’da üretilen Bod-
rum’da tüketilsin. Pazarlarımızı 7 gün 
açacağız. Buradan tekrar söylüyorum: 
Bizim pazarlarımız 7 gün açık kalacak 
arkadaşlar. İnsanları zincir marketlere 
mahkum etmeyeceksiniz. Buradan iktisa-
da, mali hizmetlere söylüyorum. Tarımsal 
hizmetlere de söylüyorum” dedi. 

BODRUM BELEDİYESİ’NDEN 
ÇİFTÇİYE TAM DESTEK

Tohumdan başlıyor bu iş. Biz bu tohum-
ları çoğaltabilirsek ancak başarı sağlaya-
biliriz. 150 kilo kadar Karakılçık bulduk. 
Onu bir tonun üstüne çıkardık. Buğday-
larımız, her şeyimiz geri gelsin. Her şeyin 
artık doğalı, organiği para ediyor. Toprak 
insana enerji verir, ruh verir. Toprağımız 
değerlidir. Gençler gelsin. Tarım yapacak 
herkese gübresinden, fidesine, satın alma 
garantisine kadar destek veriyoruz. 
Buraya okula İsmail Hakkı Tonguç ismini 
verdik. İsmail Hakkı Tonguç, Atamızın 

izinden giden Köy Enstitüleri kurucu-
sudur. Bu ismin yaşaması çok önemli 
bizim için. Gelecek nesillere o insanların 
fikirlerini düşüncelerini ve yaptıklarını 
anlatabilmek için bu isimlerin yaşaması 
çok önemli. 

Bodrum Belediyesi’nin sürdürülebi-
lir tarım ve turizm entegrasyonu ile 
Bodrum’da tarım enerjisi için hayata 
geçirilen ve Karaova bölgesine ilk kez 
ekimi yapılan kanola bitkisinin hasadı 
yapıldı.
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri ekip-
leri tarafından Mumcular Mahallesi’n-
de belediyeye ait 11 dekarlık alandan 
elde edilen 2 ton mahsul, belediye 
araçlarında kullanmak üzere biyodizel 
hammaddesi olarak değerlendirecek. 
Bodrum Belediyesi, başlatmış olduğu 
çalışmayla hem bölge çiftçisine yeni 
ürün alternatifi, hem de yenilenebilir 

enerji kaynaklarından biri olan biyodi-
zel kullanımına katkı sağlamak ve bu 
sayede doğa ve çevre kirliliğinin önüne 
geçmeyi hedefliyor. 

BODRUM’DA SADECE TURİZM 
DEĞİL, ÜRETİM DE YAPILIYOR
Kanola üretimiyle birlikte Bodrum’da 
sadece turizm değil, üretiminde yapıl-
dığını kanıtlamak istediklerini vurgu-
layan Doğan, kanolanın Bodrum’da 
ilk kez dikimi ve hasadının yapıldığını 
belirterek, bölgede tarihi bir güne 
tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadık-
larını ifade etti. 

Tarım enerjisi için geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği kanola bitkisi üretiminde ilk 
hasadı yapan Bodrum Belediyesi, elde ettiği ürünü belediye araçlarında kullanmak 
üzere biyodizel hammaddesi olarak değerlendirecek. Üretimle birlikte, belediye 
araçlarının 150 bin kilometre yol kat edecek şekilde yakıt alması sağlanmış olacak. 

Gençlik Tarım 
Kampı Bodrum 
Belediyesinin 
katkılarıyla dü-
zenleniyor.
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Bodrum Tanıtma Vakfı’nın (BO-
TAV) Herodot Kültür Merkezi’n-
de düzenlenen Olağan Genel 
Kurulu’nda, ilçenin tanıtımına 
yönelik hazırlanan projeler ma-
saya yatırılarak, oluşturulan güç 
birliğiyle elde edilen kazanımlara 
dikkat çekildi. 
Bodrum Kaymakamı Bekir Yıl-
maz, Bodrum Belediye Başkanı 
ve BOTAV Başkanı Ahmet Aras, 
oda başkanları ve BOTAV üyele-
rinin katıldığı toplantıda, Türki-
ye’nin turizmdeki cazibe merkezi 
olan Bodrum’un önünü açacak 
çalışmalar titizlikle ele alındı. 

HER PLATFORMDA TANITIM 
Bodrum Belediye Başkanı ve 
BOTAV Yönetim Kurulu Başka-
nı Ahmet Aras, genel kurulda 
yaptığı konuşmasında, ulus-
lararası platformlarda birçok 
dijital faaliyete ve toplantıya 
katıldıklarını belirterek, her 
platformda Bodrum’u doğru bir 
şekilde tanıtmaya çalıştıklarını 

söyledi. BOTAV’ın, Bodrum’un 
tanıtım gücü olarak kendini 
ifade etmeye başladığının altını 
çizen Başkan Aras, vakfın web 
sitesinde ve ‘Visit Bodrum’a 
uzanan bir çalışma başlattıklarını 
belirterek, “Visit Bodrum Projesi’ 
Bodrum’un dijital tanıtımı olması 
açısından çok önemli. Bunun için 
ciddi çalışmalar yapacağız.” dedi. 

25. YILA ÖZEL BOTAV GECESİ
BOTAV’ın kuruluşunun 25. Yılına 
özel bir gece düzenleyeceklerini 
ve bu yönde “Bodrum Şarkıla-
rı” adında bir albüm çalışması 
başlattıklarını ifade eden Aras, 
ses sanatçısı Metin Özülkü aran-
jörlüğünde Bodrum için söylen-
miş tüm şarkıları bir albümde 
toplayacaklarını ve bu albümle 

Bodrum Kalesi’nde büyük bir 
konserle 25.yılı taçlandıracakları-
nı dile getirdi. 

BODRUM MUTFAK 
SANATLARI AKADEMİSİ 

KURULUYOR
Bodrum Kaymakamı Bekir 
Yılmaz, genel kurulda yaptığı 
konuşmada BOTAV ve beledi-
yenin birçok uluslararası pro-
jeye önemli katkı sunduğunu 
belirterek yöneticilere teşekkür 
ederken, BOTAV Genel Sekre-
teri Serkan Ceylan da Başkent 
Üniversitesi ile yapılan ortak ça-
lışmalar sonucunda önümüzdeki 
dönemde Bodrum Mutfak Sa-
natları Akademisi kurulacağının 
müjdesini verdi. Ceylan, BOTAV, 
Başkent Üniversitesi, Bodrum 
Ticaret Odası ve Deniz Ticaret 
Odası işbirliğiyle imzalanan 
protokolle, Bodrum’da mutfak 
sanatı ile kültürünü yaşatacak bir 
merkezi Bodrum’a kazandırmış 
olacaklarını sözlerine ekledi. 

Yapılan konuşmaların ardından, 
genel kurulda Bodrum’un tanı-
tımında nasıl bir yol izleneceği 
üzerinde görüş alışverişinde 
bulunuldu.  

Bodrum Belediyesi, IDEMA Ulus-
lararası Kalkınma Yönetimi Da-
nışmanlığı arasında gerçekleşen 
imza törenine Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras, IDEMA/
İhtiyaç Haritası Kurucu Ortakları 
Mert Fırat ile Ali Ercan Özgür, 
INOGAAR Koop Yönetim Kurulu 
Üyesi Doç. Dr. Itır Erhart, Univer-
sal Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Özyirmidokuz, 
CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil 
Karahan, Belediye Başkan Yar-
dımcısı Emel Çakaloğlu, belediye 
meclis üyeleri, vatandaşlar ve 
basın mensupları katıldı.
Protokol imza töreni öncesinde, 
IDEMA Genel Müdür Yardım-
cısı Evren Aydoğan tarafından 
katılımcılara “Katılımcı, Şeffaf ve 
Yenilikçi Yaklaşımla Yeni Bodrum 
Vizyonu” konulu bir sunum 
gerçekleştirildi.  Vatandaş mem-
nuniyetini ölçebilen Bodrum 
Karnesi, güçlü girişimcilik eko-

sistemini sağlayacak ve sürdü-
rülebilir üretime katkı sunacak 
Bodrum Gıda ve Sosyal Girim-
cilik Programı, sosyo-ekonomik 
gerekliliklere cevap verecek 
tematik haritalandırma yönte-
minin hayata geçirileceği İhtiyaç 
Haritası, sosyal kalkınma projele-
rinde finansal sürdürülebilirlik ile 
STK’lar ve kadın girişimciler için 
hibe programlarının oluşturu-
lacağı Bodrum Sosyal Kalkınma 
Fonu gibi konuların anlatıldığı 
sunumun ardından lansman 
toplantısı gerçekleştirildi. 
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet 
Aras,  IDEMA/İhtiyaç Haritası 
Kurucu Ortağı Mert Fırat ve 
INOGAAR Koop Yönetim Ku-
rulu Üyesi Doç. Dr. Itır Erhart’ın 
konuşmacı olarak yer aldığı 
lansman toplantısında, Bodrum 
Belediyesi’nin katılımcı, kapsa-
yıcı ve adil kent vizyonuna katkı 
yapacak etkinliklerin gerçekleş-

tirilmesine yönelik imzalanan 
işbirliği protokolü hakkında bilgi 
verildi.
Bodrum’da yerleşik nüfusun 
artmasıyla birlikte, ihtiyaçların 
değiştiğini anlayabildiklerini 
ifade eden Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras, “Önceleri 
ihtiyaç rahat bir uykuydu, denize 
girmekti, eğlenceydi. Ancak şu 
anda eğitim alanlarına, sosyal 
alanlara, kültür merkezlerine, 
çocuklara ve gençlere yönelik 
projelere de ihtiyaç var. Bu de-
ğişimi yönetmemiz lazım ve bu 
bir gereklilik. Belediye Başkanının 
burada bir katalizörlük görevi 
var. Burada doğru olan bütün 
insiyatifleri bir araya getirecek 
ve bu işin olmasını sağlayacak.  
Bodrum’un temel ihtiyaçlarına 
çözümler ararken, bir yandan da 
bu projeleri hayata geçirebilecek 
iş birliklerini ortaya koymamız 
lazım” dedi. 

İhtiyaç Haritası, ihtiyaç sahipleri-
nin ve destekçilerin hayalleriyle 
sınırlı olduğunu söyleyen Mert 
Fırat, “Herkesin ihtiyacı çok 
başka. Bodrum’a geliş vizyonu-
muz da tam burada. Başkanımı-
zın da ifade ettiği gibi bir evin 
içinde yaşayan 5 kişinin farklı 
ihtiyaçları ve farklı hayalleri var. 
Maalesef bir ailenin içinde bile 
fırsat eşitsizliği ya da kaynak 
eşitsizliği de söz konusu. Çünkü 
herkes aynı işten aynı maaşı da 
almıyor. Dolayısıyla gelişmekte 
ve büyümekte olan bir kenti de 
görüyoruz. Ve bu mütemadiyen 
Bodrum’un başına gelen bir şey. 
Artık değişen bir dünya var. O 
dünyanın içerisinde insanların 
anlam arayışları var. 
Sürdürülebilirlik, kalkınma, eko-
lojik ve sosyal dönüşümün ancak 
iş birliği ile mümkün olduğunu 
söyleyen Itır Erhart, “Burada bu 
birlikteliği imza atıyoruz bugün. 

Yerel yönetimler, kamu, akade-
mi, sivil toplum, yatırımcılar ve 
bireyler bir araya gelirse ancak 
bu dönüşümü sağlayabiliriz. 
Bodrum’un vizyonu da böyle bir 
vizyon. Katılımcı, kapsayıcı, he-
sap verebilir ve şeffaf bir vizyonu 
var. Bunu Bodrum Belediyesi’nin 
çeşitli projelerinde de görebili-
yoruz.” Diye konuştu.
İş birliği protokolünün imzalan-
masının ardından Universal Yazı-
lım A.Ş Yönetim Kurulu başkanı 
Mehmet Özyirmidokuz tarafın-
dan, “Bodrum’da Dijital Dönü-
şüm Başlıyor” konulu bir sunum 
gerçekleştirerek, gerçekleştiril-
mesi planlanan dijital dönüşüm 
çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. 
Ardından Dijital Dönüşüm Çö-
züm Ortağı Universal Yazılım A.Ş 
ile Bodrum Belediyesi arasında iş 
birliği protokolü imzalandı.

Türkiye’nin turizmdeki cazibe merkezi Bodrum için, tanıtım atağına geçildi. Bodrum 
Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, başlattıkları “Visit 
Bodrum Projesi” ile ilçenin tarih, turizm ve kültürel zenginliklerini dijital platformda 
tüm dünyaya duyuracaklarını belirterek, önümüzdeki süreçte Bodrum’u cazibe mer-
kezi haline dönüştüreceklerini kaydetti. 

Bodrum özelinde ve 
Muğla genelinde; Sosyal 
Girişimcilik, Vatandaş 
Karnesi, Gıda Girişimciliği, 
Bodrum İhtiyaç Haritası 
ve Bodrum Sosyal Fonu 
programları ile Bodrum, 
Muğla ve Türkiye’nin 
sosyal ve ekonomik 
kalkınmasına katkı 
sunması hedeflenen iş 
birliği protokolünün imza 
töreni, Bodrum Beledi-
yesi Hakan Aykan Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde 
gerçekleşti. 
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Bodrum Belediyesi’nin 
vatandaşların plaj ve 
denizden hem eko-
nomik hem konforlu 
şekilde faydalanabilmesi 
için yarımadanın birçok 
yerine açtığı plaj kafele-
re bir yenisini daha ek-
ledi. 22.’si Gerenkuyu’ya 
açılan Plaj Kafe düzen-
lenen törenle halkın 
hizmetine sunuldu. 

Bodrum’un kültür biri-
kimlerini ve korunmaya 
değer, ata yadigarı an-
tika objelerini günümüz 
insanına tanıtma ve 
hatırlatmayı amaç edi-
nen Bodrum Belediyesi 
öncülüğünde, bir antika 
pazarı kuruldu. Pazarda 
ülkemizin her bölgesin-

den antikacılar, yüzyıllar 
boyunca bu topraklarda 
çeşitli uygarlıklar tarafın-
dan üretilen ve kullanılan 
objeleri antika severlerle 
buluşturdu. 

Antika Pazarı Bölge 
Esnafına Katkı Sunacak
Antika pazarı, Bodrum 

Merkez’de bulunan kapalı 
pazar yerinde kurulacak. 
Şehir dışından antika 
pazarı için gelecek misa-
firlerin bölge esnafına da 
ekonomik katkı sağlaması 
hedefleniyor. Her hafta 
Pazar günleri, 07.00-
20.00 saatleri arasında 
kurulacak.

Bodrum Belediyesi, yaptığı 
yatırımlar ve sosyal bele-
diyecilik anlayışıyla yerel 
halk ve bölgeye gelen 
misafirlerin ekonomik ve 
konforlu hizmet almasını 
sağlıyor. Bölgede yaşayan-
ların hayatını kolaylaştıran 
Bodrum Belediyesi, her 
vatandaşın plaj ve deniz-
den rahat ve konforlu bir 
şekilde faydalanabilmesini 
sağlamak için açtığı plaj 
kafelere bir yenisini daha 
ekledi.  

TOPLUMCU BELEDİYE 
ANLAYIŞI 

Geçtiğimiz günlerde 
açılışı yapılan Gerenkuyu 
Plaj Kafe için düzenlenen 
törene Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras’ın 
yanı sıra belediye başkan 
yardımcıları, meclis üyeleri, 
muhtarlar ve vatandaşlar 
katıldı. Açılışta yaptığı ko-
nuşmada, sosyal demokrat 
belediyecilik anlayışı ile 
çalışmaların hız kesmeden 
devam ettiğini belirten 
Başkan Aras, Belediye 
ve iştiraki Belediye Gıda 
A.Ş.’nin yeni hizmetleri 
ve çalışmalarıyla Bodrum 
halkının hizmetinde ol-
maya devam ettiklerini 
söyledi. Bodrum Belediyesi 
olarak Bodrum’da yaşayan 
halkın, özellikle kamusal 
alanları mümkün olduğun-

ca kullanılabilmesi için her 
bölgede yatırımda bu-
lunduklarına dikkat çeken 
Aras, toplumcu belediye 
anlayışının halka dokun-
ması ve yarar sağlamasın 
öncelikleri olduğunun 
altını önemle çizdi. 

“KENT TÜM HALKA 
AİTTİR”

Başkan Aras, şöyle devam 
etti “Lüks ile anılıp halkın 
doğaya, turizme, hizmete 
ulaşımına engel olduğu 
algısını tersine çevirecek 
çalışmalar yapıyoruz. 
Bu doğrultuda Belediye 
Gıda A.Ş.’nin misyonu son 
derece önem arz ediyor. 
Halkımızın Belediye A.Ş.’ye 
vereceği destek Bodrum’a 
verilen bir destektir diye-
biliriz.” 

BODRUM, EGE VE 
AKDENİZ’DE İLK 3’TE

Belediye A.Ş’nin, ken-
di Gıda Mühendisleri ile 
düzenli olarak sağlığa 
uygunluk ve gıda güven-
liği denetimleri gerçek-
leştiren, 98 gıda güvenliği 
notu ile de Ege ve Akdeniz 
bölgesinde ilk üç arasın-
da yeralan bir yapılanma 
olduğunu anlatan Aras, 
Belediye A.Ş.nin tüm işlet-
melerinin Güvenli Turizm 
Sertifikası’na ve CovidFree 
belgesine sahip olduğunu 
hatırlattı. Aras, ocak ayın-
da, Muğla Tarım Müdürlü-
ğü’nden ruhsatlı, -40, -18 
ve +4 soğuk hava depoları 
ile tam teşekküllü imalat-
hanesini de kuran Belediye 
A.Ş’nin,  bu yıldan itibaren 

yarımada da 10 adet mavi 
bayraklı olmak üzere 54 
halk plajıyla, vatandaşlara 
ve turizme hizmet etmeye 
devam ettiğini ifade etti.

İŞGALCİLERİN 
TALANINA GEÇİT YOK!
Mevcut birçok plajı halkın 
rahat ve ekonomik olarak 
kullanabileceği duruma 

getirdiklerini kaydeden 
Başkan Aras “Şimdiye ka-
dar Gerenkuyu vatandaş-
ların ihtiyaçlarına yeterli 
cevap veremiyordu. Bu 
açıdan yeni bir yapılanma 
ile halkımıza ekonomik 
ve kaliteli hizmet verebi-
leceğimiz, duşu, tuvaleti 
ve soyunma kabini olan 
güzel bir tesis inşa ettik. 

Bugün 22’ncisini hizme-
te soktuğumuz belediye 
kafe, vatandaşlarımızın 
hizmetindedir. Halkımı-
zın hizmete erişmekte 
zorlandığı yerlerde ve 
kamusal alanlarda biz 
olacağız ki, işgalciler ge-
lip oraları talan etmesin. 
Bu da en önemli görev-
lerimizden birisidir” diye 
konuştu. 
Konuşmaların ardından 
Gerenkuyu Plaj Kafe dü-
zenlenen törenle halkın 
hizmetine açıldı. 

Bodrum Belediyesi Mali Hizmet-
ler Müdürlüğü, antika özelliği 
taşıyan ürünlerin satışının yapı-
labileceği bir antika pazarı kurul-
masıyla ilgili çalışma başlattı. 



Bodrum Belediyesi’ne bağlı 
Türkiye Su Altı Sporları Fede-
rasyonu (TSSF) ile Uluslararası 
Cankurtarma Federasyonu (ILS) 
standartlarında yetiştirilen can-
kurtaranlar, “25 Temmuz Dünya 
Boğulma Önleme Günü” nede-
ni ile Belediye halk plajlarında 
bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.
Belediye halk plajlarında deniz-
lerde boğulmaların kader değil, 
önlenebilir bir kaza olduğu-
na dikkat çekerek farkındalık 
yaratan cankurtaranlar, bu 
kapsamda Kumbahçe Halk Plajı 
sahilinde bulunan vatandaşlara 
ilk yardım ve acil müdahale 
yöntemlerini anlattı. Cankurta-
ranlar, ayrıca denizde boğulma 
tehlikesi geçiren bir kişiye uy-
gulamalı olarak nasıl müdahale 
edilmesi gerektiğini uygulamalı 
olarak gösterdi. 

“BOĞULMAYA BAĞLI 
360 BİN DEĞİL 3 KİŞİ 

BİLE ÖLMEZ”
“Suda boğulma kader değil, 
önlenebilir bir kazadır” diyen 
TSSF Uluslararası Cankurtar-

ma Federasyonu (ILS) altın 
eğitmeni Bedri Sincar, yapılan 
etkinlikte; bu yıl 25 Temmuz’un 
Birleşmiş Milletler (BM) kararı 
ile Dünya Boğulmayı Önleme 
Günü olarak ilan edildiğine 
değinerek “Önlemini alırsan, 
bütün plajlarda cankurtaranlar 
bulundurulursa, ölümler yılda 
360 bin kişi değil, 3 kişi bile 
olmaz. Burada şu anda Beledi-
yeye bağlı cankurtaranlarımızla 
birlikte, bütün plajlarımızda bo-
ğulmayı önlemek için yapılması 
gerekenleri vatandaşlarımıza 

anlatacağız, bilgiler verece-
ğiz. Bodrum Belediye Baş-
kanı Ahmet Aras’a verdikleri 
desteklerden dolayı teşekkür 
ediyoruz”diye konuştu. 
Birleşmiş Milletler (BM), suda 
boğulmaların küresel çapta 
önlenebilmesi için bu yıl nisan 
ayında aldığı kararla 25 Tem-
muz’u Dünya Boğulmayı Ön-
leme Günü ilan etti. Dünyanın 
tüm ülkelerinde denizlerde 
ve iç sularda yaşanan suda 
boğulma kazaları sonunda 
her yıl 360 bin kişi hayatını 
kaybediyor.
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Yaklaşık bin 500 metrekarelik 
alanda gerçekleştirilen çalış-
malarda öncelikle alanın stan-
dartlara uygun hale getirilmesi 
sağlandı. Hafriyat ve asfaltlama 
çalışmalarının ardından, her 
biri 20’şer metrekare olan 11 
adet bekleme ve park alanı inşa 
edildi. Bu alanlar sayesinde daha 
önce bekleme esnasında hava 
koşullarından dolayı kursiyerlerin 
ve ailelerinin yaşadığı problemle-
rinin önüne geçilmiş oldu. Daha 
önce kullanılan alanda zaman 
zaman güvenlik problemlerinin 
de yaşandığını belirten yetkililer, 
yeni eğitim alanında böyle bir 
sorunun da ortadan kalktığını 
ifade etti. 
Daha önce iptidai koşullarda 
hizmet veren mevcut alanda 
yaşanan sıkıntılardan dolayı 
çalışmalara başladıklarını ifade 
eden Başkan Aras; “Milli Eğitim 

Müdürlüğümüzün ve Destek 
Hizmetleri Müdürlüğümüzün ça-
lışmalarıyla halkımıza, Bodrum’a 
yakışır, çağdaş modern bir eğitim 
alanı kazandırmış olduk. Hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum” diye 
konuştu.
Türkiye’de 5 bine yakın sürücü 
kursu tarafından yılda yaklaşık 2 
milyon ehliyet verildiğini söyleyen 
Turgutreis Sürücü Kursu sahibi 
Ufuk Limoncu “Eğitim çalışma-
larının yaklaşık 750-800 bini ara 
sokaklarda veya süpermarket 
bahçelerinde gerçekleştiriliyor. 
Türkiye’de böyle kapsamlı ve kul-

lanışlı bir alan yok. Sürücü kursla-
rı olarak, başta Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras ve Destek 
Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ol-
mak üzere emeği geçen herkese 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapım çalışmaları 
gerçekleştirilen, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Motosiklet Eğitim ve Sınav Alanı dü-
zenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Açılış törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, 
Bodrum Belediye Başkanı 
Ahmet Aras, Bodrum İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Aslan 
Korkmaz, Konacık Mahalle 
Muhtarı Zekeriya Kayacan,  
sürücü kursu eğitmenleri ve 
sürücü adayları katıldı.

Bodrum Belediyesi’ne bağlı tam donanımlı cankurta-
ranlar, “25 Temmuz Dünya Boğulma Önleme Günü” 
dolayısıyla halk plajlarında düzenlenen etkinliklerde, 
denizlerde boğulmaların kader değil önlenebilir bir 
kaza olduğunu anlatarak farkındalık yarattı.



Uluslararası Kıbrıs Üniversi-
tesi Güzel Sanatlar Tasa-
rım ve Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Görevlisi Doçent 
Devrim Yücel Besim, jüri 
başkanlığını yaptığı İki 
Meydan Bir Cadde Kentsel 
Tasarım ve Mimarlık Öğ-
rencileri Yarışması hakkında 
açıklamalarda bulundu. 
Besim, ‘Bodrum’un Kalbine 
Dokunuş’ isimli yarışmanın 
detaylarını paylaştı.
Besim, yarışma yapmaları-
nın nedenini şöyle açıkladı: 
‘’Bodrum’un kendi içinde 
yaşadığı kentleşme ile ilgili 
sorunlarla birlikte bölgede 
kentsel problemler söz 
konusu. Hem bu problem-
lerin çözümüne bir zemin 
hazırlamak hem de şu 
anda pandemiden dolayı 

yaratıcılıkla ve tasarımla 
ilgilenen gençlerin üzerin-
deki bu olumsuz durumu 
da yenmek üzere, Bodrum 
Belediye Başkanı Ahmet 
Aras’ın fikriyle bir yarışma 
örgütledik.Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’ndeki 128 üniversitenin 
şehir planlama, peyzaj 
ve mimarlık bölümleri-
ne nisan ayında yarışma 
şartnamesi ve katılım 
davetiyesi gönderdik. Ben 
de bu örgütleme kurulu-
nun başkanı olarak görev 
yapıyorum. Gerek danışma 
jürimizde gerekse de seçici 
jüride ulusal ve uluslararası 
tanınmış, yetkin ve tasarım 
dünyasıyla ilgilenen mes-
lektaşlarım var.’’ 

BİRİNCİYE 
20 BİN TL ÖDÜL

Mart ayında ilana çıkan 
yarışmanın büyük bir ilgiyle 
karşılandığını vurgulayan 
Besim, “Tabii bu ilginin 
olmasının iki önemli sebebi 
var; birincisi yarışma jürisi. 
Öğrenci fikir yarışmala-

rında çok önemli bir konudur bu. 
Öğrenciler de kendilerinin nasıl 
ve kimler tarafından değerlen-
dirileceğine önem verirler. Şimdi 
de Bodrum’un kalbi için bir proje 
üretmelerini istedik kendilerin-
den. İkincisi ise konulan ödül. 20 
eşdeğer ödül veriliyor ve 20 bin TL 
gibi büyük bir ödül var. Özellikle 
tekil katılımlarda öğrenciler için 
20 bin TL hakikaten teşvik edici 
bir ödül. Elbette grupla katılım 
da mümkün. Lisans ve lisansüstü 
öğrencilerini de kapsayan geniş 
bir katılım söz konusu. İç mimarlık 
ve çevre tasarımı ölçeğinden, şehir 
planlama peyzaj ölçeğine kadar 
giden katılımcılara açık bir yarışma 
olacak” diye konuştu.
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Saha çalışmalarında sık sık 
yaşlı yurttaşlarla bir araya gelen, 
ihtiyaçlarını soran Bodrum 
Belediye Başkanı Ahmet Aras, 
Bodrum’daki çınarlar için yeni 
bir çalışma başlattı.
‘Yaşlılara Saygı Projesi’ adı veri-
len çalışma kapsamında ilçede 
yaşayan yaşlıların tek tek evleri 
ziyaret ediliyor. Yürütücülüğünü 
Belediye Başkan Yardımcısı Um-
muhan Yurt’un yaptığı çalışma 
kapsamında yapılan ziyaretler 
yurttaşlar tarafından da mem-
nuniyetle karşılandı. 
Başkan Yardımcısı Ummahan 
Yurt ve Muhtarlık İşleri Müdür-
lüğü ekiplerince, eski Bodrum 
Belediye Başkanı Cevat Bilgiç, 
Eskiçeşme Mahallesi önceki 
dönem muhtarı Ali Özsu başta 
olmak üzere birçok yurttaşın evi 
ziyaret edildi. Pandemi önlem-
lerine dikkat edilerek yapılan 
ziyaretlerde, yaşlı yurttaşlara 

ihtiyaçları soruldu. Belediyenin 
tüm imkanlarıyla kendilerinin 
yanlarında olduğu ifade edildi. 
Yapılan ziyaretten dolayı mem-
nuniyetlerini dile getiren Bod-
rum’un Çınarları, Başkan Ahmet 
Aras’a ve ekibine teşekkürlerini 
ilettiler. 

Yarımadanın her köşesinde 
aralıksız devam edecek ziyaret-
ler ile yaşlılık konusunda sosyal 
farkındalığı arttırmak, toplumsal 
dayanışmaya katkı sağlamak, 
toplumdaki yaşlı bireylere ve 
yaşlılığa karşı yitirilen hassasiyet-
lere dikkat çekmek amaçlanıyor. 

Bodrum Belediyesi, yaşlılık konusunda sosyal farkındalığı arttırmak, toplumsal dayanışma-
ya katkı sağlamak, toplumda yaşlı bireylere ve yaşlılığa karşı yitirilen hassasiyetlere dikkat 
çekmek için ‘Yaşlılara Saygı Projesi’ projesi kapsamında Bodrum’un çınarları ziyaret edildi.

Bodrum Belediyesi 
tarafından düzenle-
nen ve büyük ilgiye 
mazhar olan İki 
Meydan Bir Cadde 
Kentsel Tasarım ve 
Mimarlık Öğrenci-
leri Yarışması’nın 
detaylarını Örgütle-
me Kurulu Başkanı 
Devrim Yücel Besim 
anlattı. Yarışmaya 
başvuruların kasım 
ayına kadar sürece-
ğini duyurdu.



Bodrum Bele-
diyesi tarafın-
dan bu yıl ilk 
kez düzenle-

nen ‘Pati Fest’, 
renkli görün-
tülere sahne 

oldu.  
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Hayvan sevgisine dikkat çekmek 
amacıyla Gümbet Doğu Ala-
nı’nda gerçekleştirilen ‘Pati Fest’, 
Bodrum Belediyesi tarafından 
bu yıl ilk defa düzenlendi. 
Birbirinden sevimli can dostla-
rının bir araya geldiği hayvan, 
doğa ve çocuk temalı festival, 
renkli görüntülere sahne oldu. 
Çok sayıda dernek ve oluşu-
mun yer aldığı Pati Fest sabah 
saatlerinden başlayarak gün 
boyu etkinliklerle devam etti. 
‘İyilik takipçileri’, ‘Pati Sevindir ’, 
Kulübe Boyama, Can Dostları 
Güzellik ve Yetenek Yarışması 
gibi etkinliklerin yer aldığı 
festivalde ziyaretçilerin tü-
müne çeşitli hediyeler verildi. 
Arama Kurtarma Derneği 
de (AKUT) yetişkin ve 
çocuklara yönelik 
afet bilinçlendirme 
atölyesi düzen-
ledi.

GEÇİCİ 
HAYVAN 
BAKIM 

MERKEZLERİ 
İYİLEŞTİRİLECEK

Pati Fest’te konuşma yapan 
Bodrum Belediyesi Başkan 

Yardımcısı Hüseyin Tutkun, 
Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın 
özel talimatıyla can dostları için 
festival düzenlendiğini belirtti. 
Bodrum’da yaşayan her can-
lının kendileri için çok önemli 
olduğunu söyleyen 
Tutkun, Bod-
rum’daki Geçici 
Hayvan Bakım 
Merkezleri’nin 
koşulla-

rını iyileştireceklerini 
duyurdu. 
Pati Fest’in ilgi çeken etkinliği 

ise Can Dostları 
Güzellik ve Yetenek Yarış-
ması oldu. Yarışma; en şık, 
en yetenekli ve sahibine 

en çok benzeyen can dostu 
kategorilerinde gerçekleş-
tirildi. Bodrum Belediyesi 
Veteriner İşleri Müdürlü-

ğü’nün köpeği ‘Bodrum’ da 
dereceye giren can dostları 
arasındaydı. 



AĞUSTOS 2021

BASINDA BELEDİYEMİZ
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