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TÜRKSAT ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri çatısı altında imzalanan işbirliği
protokolünde, E-Dönüşüm, E-Devlet, Akıllı Çözümler, Akıllı Şehircilik ve Akıllı Ulaşım
Sistemleri konuları başta olmak üzere Türksat’ın bilişim alanında çözüm sağladığı
alanlarda birlikte çalışılması ve stratejik işbirliği yapılmasının önü açılmış oldu.
Bodrum Belediyesi
Trafo kafede gerçekleşen imza töreni
Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras,
Başkan Yardımcıları
Turgay Kaya, Ummahan Yurt, İlknur
Ülküm Seferoğlu,
birim müdürleri ve
Türksat Genel Müdür
Yardımcısı Ahmet
Savaş’ın katılımları ile
gerçekleşti.
• Devamı Sayfa 9’da

Bodrum Belediyesi’nin iştirak şirketi Bodrum Belediye
A.Ş. 2022 yılı için ihtiyacı
olan satın alma gruplarını
yayınladı. 2021 yılı için Bodrum Belediye A.Ş’nin işlettiği; cafeler, restaurantlar,
otoparklar ve tuvaletlerin
ihtiyaçlarına yönelik satın
almalar gerçekleşecek. Satın almaları gerçekleşecek
ürün grupları için teklifler
de alınmaya başlandı.
Bodrum Belediye A.Ş.’nin
yayınladığı tabloya göre;
Şarküteri Grubu, Sebze-Meyve, Dondurulmuş
Ürünler, Kuru Gıda, Çay/
Kahve/Sıcak İçecekler,
Meşrubatlar/Soğuk İçecekler, İlaçlama Firmaları,
Tüp/Gaz Alımı, Reklam/
Baskı Hizmetleri, Et ve
Tavuk, Temizlik-Sarf-Kağıt
Malzemeler, Ofis-Kırtasiye

Malzemeleri, Tanker Su
Taşımacılığı ve İş Sağlığı ve
Güvenliği Hizmetleri ürün
gruplarında satın almalar
gerçekleştirilecek. Teklif
vermek isteyen firmaların,
Bodrum Belediye A.Ş. satın
alma birimine ulaşarak randevu oluşturması gerekiyor.
Randevunun ardından
belirlenen tarihte ürün
tanıtımını gerçekleştirecek
olan firmalar ile fiyat ve
koşullar da görüşülecek.
14 Aralık 2021 saat 17:30’a
kadar teklifler alınmaya devam edecek. Teklif verecek
firmaların, Bodrum Belediye A.Ş satın alma birimiyle
iletişime geçmesi gerekiyor.
Aşağıdaki numaradan
Bodrum Belediye A.Ş. satın
alma birimine ulaşabilirsiniz.
Tel: 0 (252) 313 85 60

BODRUM Belediyesi, 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan Okul Öncesi
Etkinlik Merkezi’ni, Konacık Mahallesi’nde vatandaşların hizmetine açtı.

• 2022 Dünya Optimist
Şampiyonasına ev sahipliği yapacak Bodrum’da,
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi’nin
de içinde yer aldığı İçmeler mevkiinde bulunan
Yelken Kulüp’te yenileme
çalışmaları başladı.
• 4-14 Temmuz 2022 ta-

rihleri arasında Bodrum’da
düzenlenecek ve 50
ülkeden 300’ün üzerinde
sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist
Şampiyonası öncesinde
Yelken Kulüp’te başlayan
çalışmalar kapsamında
kayıkhane, derslikler ve iskelede yenileme çalışması
başladı. • Devamı 10’da
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Ünlü sanatçı Zeynep Casalini ve Özgehan Şahin tarafından Bodrum’un farklı yönlerini, insanlarını, güzelliklerini
farklı etkinliklerle tanıtmak amacıyla ortaya çıkartılan
‘Başka Bir Bodrum’ markasının organizasyonu gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Ortakent Pazar
Yeri’nde düzenlenen Eski-Yeni Şenliği, gün boyu renkli görüntülere sahne oldu.
Şenliğe katılanlar, organik
yiyecekler, lokal tasarımlar, 2. el
ürünler, farklı sanatsal ürünler
ve daha birçok özgün ürünü
inceleyerek satın alma fırsatı
bulurken, düzenlenen workshoplar ve çeşitli etkinliklerle
keyifli zamanlar geçirdiler.
“BODRUM DAHA CANLI
YAŞAM ALANLARINA
KAVUŞACAK”
Gün boyu müzik eşliğinde
devam eden şenliğe katılan
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, bu tür etkinliklerin Bodrum’da artarak devam
etmesi için her türlü desteği
vereceklerini belirtirken, Bodrum’da tüm pazar yerlerinin
haftada bir gün değil, her gün
çeşitli etkinliklerle daha canlı
yaşam alanlarına kavuşacağını
da ekledi. Aras, konuşmasının
devamında şunları söyledi:
“Zeynep ve Özgehan pazar
yerlerimizi şenlendirmeye
devam ediyorlar. Pazar yerle-

rimizin her gün canlı kalması
için güzel projelerimiz olacak. Kermeslerimizin sayısını
artırarak evdeki üretimi sokağa
çıkaralım. Kadınların ekonomik
ve sosyal hayata katılması son
derece önemli. Bu organizasyonların tümüne katılmaya çalışıyorum ve artmasını diliyorum.
En güzeli de sizlerle bir araya
gelmek ve sohbet edebilmek,
hepinizi çok seviyorum.”
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
YAŞAM İÇİN PAZAR YERİ
ŞENLİKLERİ
‘Başka Bir Bodrum’ kurucularından sanatçı Zeynep Casalini, bu
tür etkinlikleri Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle yıl boyu
sürdürmeyi hedeflerini belirterek şunları ekledi: “Pazar yeri
şenliklerimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. İlkini yine burada
güz panayırı şeklinde gerçekleştirmiştik. Bugün havanın kapalı olmasına rağmen insanlar
yoğun bir ilgi gösterdiler. Birçok

emekçinin standları burada yer
alıyor. Evlerinde yaptıkları işlerle
ya da eski ancak hala canlı eşyalarını getirerek katılıyorlar. Bu
da sürdürülebilir yaşam için çok
kıymetli. Herkesi şenliklerimize
bekliyoruz.”
Aileleriyle birlikte şenliğe katılan
çocuklar da çeşitli atölyeler ile
farklı çalışmalarda yer aldı. Sabah saatlerinde başlayan şenlik
akşam saatlerine dek devam
etti.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde anlamlı açılış

Dereköy’deki Peksimet Çocuk
Kütüphanesi’nin yapımında büyük emeği geçen, çocuklara ve
eğitime verdiği destekle tanınan sanatçı Hüseyin Özgül’ün
adının verildiği kütüphane
açılışına çok sayıda çocuk ve
veli katıldı.
“Geleceği inşa edecek yegane varlıklar çocuklarımızdır”
Kurdele kesimi öncesi konuşma
yapan Kaymakam Bilgehan
Bayar kütüphaneyi çok beğendiğini ve çocukluğunda
böyle fırsatlar bulduğunda her
zaman değerlendirmeye çalıştığını aktardı. Bayar konuşmasının devamında, ‘’Kitap okuyup
kendimizi geliştireceğiz, hayatı
öğreneceğiz. Çünkü geleceği
inşa edecek yegane varlıklar

bizim çocuklarımız, gençlerimiz, sizlersiniz. Okumak
sadece örgün öğretim değil,
bunun dışında da okuyup
hayatı öğreneceğiz. Güncel yayınları takip etmemiz gerekiyor.

Bunun da çok önemli kaynağı
kütüphaneler’’ dedi.
“Haklarımızı bilmek, dünyayla buluşmak için okuyacağız”
Bayar’ın ardından konuşmasını yapan Bodrum Belediye

Başkanı Ahmet Aras, 2019
Mart ayında Peksimet Çocuk
Kütüphanesi’nde yaptıkları bir
toplantının ardından burayı geliştirme kararı aldıklarını ve Hüseyin Özgül’ün adımını attığı
bu projeyi daha ileriye taşıma
sözü verdiklerini belirtti. Aras,
sözlerine şöyle devam etti:
‘’Bugün bir de Dünya Çocuk
Hakları Günü. Biliyor musunuz
haklarınızı çocuklar? Nasıl insan
hakları varsa, sokaktaki kedi,
köpeğin hakları varsa, nasıl
dağdaki bir ağacın hakkı varsa
çocukların da hakları var. Sizler
de haklarınızı bilmelisiniz. Bunu
bilmek için de okuyacağız.
Okumak bizi geliştirir, dünyayla
buluşturur. O yüzden okumayı
lütfen birincil hedefinize koyun.’

Kadınlar ve çocuklarla ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirileceğini ve her zaman destek olacaklarını belirten Aras, sözlerini
şöyle noktaladı: “Burada tabi ki
sevgili dostumuz, kardeşimiz
Hüseyin Özgül’ü de anmadan
geçemeyeceğiz. Emekçi kadınlarımıza bizlere güç verdikleri
için, annelerimize çocuklarını
eğitip geleceğe hazırladıkları
için, çocuklarımıza da güler
yüzleriyle bize enerji verdikleri
için teşekkür ediyoruz”
Açılışta, Halk Tv’de yayınlanan ‘’Görkemli Hatıralar’’ adlı
programın yapımcısı ve yazar
Serhan Asker de yer aldı.
Asker, Ahmet Aras ve Bodrum
Belediyesi’ne başarı dileklerini
iletti.
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Bodrum Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Hurda İşletmesi Müdürlüğü’ne göndererek hem ülke ekonomisine hem de savunma sanayine destekte bulundu.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler, kaçak yapı ve hafriyat dökümü yapan kişilere
göz açtırmıyor. Drone ile yapılan denetimde bir inşaat
firmasının kamu alanına hafriyat döktüğünü tespit eden
ekipler, hafriyat kaldırılana kadar inşaatı mühürledi.

Bodrum Belediyesi,bünyesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış malzemeleri, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu’na
(MKE) göndererek, hem göre
dönüşüm, hem ülke ekonomisi
hem de savunma sanayiine
önemli bir katkıda bulundu
BİNLERCE KİLO
DEMİR VE PLASTİK
DÖNÜŞTÜRÜLECEK
Çoğunluğunu belediyenin
tamir bakım ve onarımı mümkün olmayan çöp konteynırlarının oluşturduğu, demir
profil, eski tabela, elektronik
eşya, ahşap ve lastik hurdalar
iş makinaları ile parçalandıktan

Bodrum’da yaşanan şiddetli
lodos, ilçe genelindeki ağaçları
etkiledi. Meteorolojik verilere göre saatteki hızı zaman
zaman 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınadan etkilen
ağaçlara Park ve Bahçeler

sonra malzeme özelliklerine
göre ayrıştırılarak kamyonlara
yüklendi. Bodrum Belediyesi
destek hizmetleri müdürlüğü
ekipleri tarafından, 85 bin 450
kilogram orta vasıflı demir çelik
ve 9 bin 100 kilogram plastik
hurda MKE hurda işletmeleri
ekiplerine teslim edildi.

üzere diğer sanayi çeşitlerinin ham madde ihtiyaçlarını
karşılanıyor.Zorlu bir çalışma
sonucu türlerine göre ayrıştırılan hurdaların içindeki pirinç,
bakır, demir, çelik ve lastik
malzemeler ülke ekonomisine
önemli katkı sağlıyor.

CİVATASINA KADAR
DEĞERLENDİRİLECEK
Geri dönüşüme büyük katkısı
olan hurda malzemeler milli
servet olarak en ufak cıvatasına kadar değerlendiriliyor.
Toplanan hurdalardan demir,
çelik üretilirken, üretilen çelikler
savunma sanayi başta olmak

Müdürlüğü ekipleri müdahale
etti.
Bodrum’un bazı mahallelerinde ağaçlar devrilirken, bazı
bölgelerde de büyük ağaç
dalları kırıldı. Türkbükü, Yalıkavak, Turgutreis, Gümüşlük, De-

reköy, Ortakent ve Yokuşbaşı
Mahallelerinde yol üzerine
devrilen ağaçlar gerekli yol
güvenlikleri alındıktan sonra iş
makinesi yardımıyla kaldırıldı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri, Türkbükü, Yalıkavak,
Bağla, Ortakent-Yahşi, Gümüşlük mahallesinde fırtınadan
dolayı yola devrilen ağaçlar ve
ağaç dalları kaldırıldı, budaması yapıldı.
Ekipler, zarar gören onlarca
ağaca müdahale etti. Ayrıca
Dereköy ve Yokuşbaşı Mahallelerinde yola uzanan ağaçlar
budandı. Yola düşen ağaç dalları yüzünden kapanan yollar
yeniden açıldı.
Bodrum Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlüğü, devrilme
tehlikesi bulunan ağaçlarda
budama çalışmalarına devam
ediyor.

Bodrum Belediyesi Yapı
Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı
ekipler, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı,
hafriyat uygulamalarının yanı
sıra, belediyeye gelen ihbarları da değerlendirerek, kaçak
yapı ve hafriyat ile kirliliğe izin
vermiyor.
BEŞ KONTEYNIR
MÜHÜRLENDİ
Kamu adına önemli bir görevi yerine getiren Belediye
ekipleri, bu çerçevede önceki
gün yaptıkları denetimlerde
İslamhaneleri Mahallesi 119
Ada 9 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki inşaata ait
olduğunu tespit ettikleri kamu
alanı içerisine konulan beş
adet konteynırı, Yapı Tatil Zaptı
ile mühürledi.
BELEDİYEDEN
DRONELİ TAKİP
Bodrum Belediyesi Yapı
Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta
Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı
incelemeler sonucunda bir
inşaat firmasının kamu alanına
hafriyat döktüğü tespit edildi.
İnşaat alanında, Belediye
Harita

Birimi ekiplerinin yaptıkları
drone ile tespitleri sonucunda
döküm yapılan alan belirlenerek tutanak altına alındı.
EKİPLER TUTANAKLA
İNŞAATI DURDURDU
Yapı Kontrol Müdürlüğü
ekipleri, İnşaat firmasının
döktüğü hafriyatı kaldırana
kadar parsel üzerindeki inşaat
faaliyetlerini durdurma tutanağı ile durdurdu. İmar ve Kıyı
Kanunlarına muhalefet, kamu
alanlarının işgali, kaçak dolgu
ve kazı alanlarının tespiti gibi
çevre suçlarının belirlenmesi
ve belediyeye gelen ihbarların
değerlendirilmesi konularında
aktif şekilde görev alan Yapı
Kontrol Müdürlüğü, Bodrum
genelindeki şantiyelerde denetimleri aralıksız sürdürüyor.
ZABITA EKİPLERİ
TEYAKKUZDA
Ayrıca belediye zabıta ekipleri
de, yarımada genelindeki tüm
şantiye alanlarında, çevreye ve
geçiş güzergahlarını kirleten
uygulamalara, mesai saatleri
dışındaki çalışmalar ile ruhsat
tabelası kontrolü başta olmak
üzere birçok konuda denetimlerde bulunuyor. Yapılan
denetimlerde olumsuzluklarla
karşılaşılan şantiyelerde ilgili
firmalar hakkında işlem uygulanmak üzere tespit tutanağı
tutulurken, eksikliklerin giderilmesi için verilen ikaz tutanaklarının da takibi yapılıyor.
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Bodrum Belediyesi ile Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği arasında işbirliği
protokolü imzalandı.

Öğretmenler Günü kutlandı

Öğretmenler Günü nedeniyle Bodrum’da bir dizi etkinlik düzenlendi. Kutlama programı Belediye Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Törene, Bodrum Belediye
Başkan Vekili Mustafa Coşkun, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, siyasi
parti ve STK temsilcileri, çevre okullardan öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Muğla 911 Arama
Kurtarma Araştırma Derneği
Başkanı Cenk Ayata tarafından
imzalanan protokol kapsamında, Bodrum Belediyesi’nin
sorumluluk alanı içerisinde
meydana gelebilecek tüm
doğal afetler, arama kurtarma
operasyonları, eğitimler, tatbikatlar ve afet haberleşmesi
gibi konularda ortak hareket
edilerek olaylara birlikte müdahale edilecek.
HER TÜRLÜ DOĞAL AFET
DURUMUNDA DESTEK
OLUNACAK
Protokol imza töreninde konuşan Başkan Aras, her türlü
doğal afette karşılıklı yardımlaşmayla Bodrum halkının yardımına koşmak için Muğla 911
Arama Kurtarma Araştırma
Derneği ile işbirliği protokolü
imzaladıklarını belirterek, “Belediyemiz ve Muğla 911 Arama
Kurtarma Araştırma Derneği
birbirine özellikle bu türlü afet
durumlarında destek olacaktır. Biz de Muğla 911 Arama
Kurtarma Araştırma Derneğimizin ihtiyaçları olursa bizden
herhangi bir şekilde, lojistik
gibi, bunları karşılayacağız.
Burada maksat tamamen, son
dönemde yaşadığımız afetlerinde çoğalmasıyla beraber,

Bodrum’da bir konsensüs
sağlayarak işbirliğini arttırmaktır ve halkımızın yanında daha
fazla olmaktır.” Dedi.
YANGINLARDA
BERABER ÇALIŞTIK
Muğla 911 Arama Kurtarma
Araştırma Derneği Başkanı
Cenk Ayata, “Son dönem
çıkan yangınlarda belediyemiz ile beraber çalışmalarda
bulunduk. Bu işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diliyor,
başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
MUĞLA 911 ARAMA
KURTARMA ARAŞTIRMA
DERNEĞİ HAKKINDA
Dernek 9 Eylül 2013 tarihinde, çeşitli arama kurtarma
derneklerinde görev alan,
konusunda deneyimli kişiler ile kurulmuş olup, Bodrum’da faaliyet gösteren,
Muğla Dernekler Masası
Müdürlüğünce onaylanmış
bir sivil toplum kuruluşudur.
Bodrum’da faaliyet gösteren
Muğla 911, AFAD ile arasında
bulunan protokol kapsamında
gelen talepler doğrultusunda
Muğla’nın diğer ilçeleri ile bazı
illerde meydana gelen yangın
ve depremlerde de görev
almış olup, Bodrum’da bir çok
operasyona katıldı.

Marmara Koleji’nde devam
eden programa, Bodrum İlçe
Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Bodrum Belediye
Başkan Vekili Mustafa Coşkun,
İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, ilçe Jandarma Komutanı
Yarbay Özkan Yılmaz, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı
Binbaşı Utku Meral, öğrenciler
ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli
Eğitim Müdürü Halil İbrahim
Akmeşe’nin günün anlam ve
önerimi belirten konuşmasının
ardından konuşan Bodrum
Belediye Başkan Vekili Mustafa
Coşkun;‘’Etrafımızı aydınlatmayı ve karanlıklara meydan
okumayı sizlerden öğrendik,
öğreniyoruz. Hayatımızın her
anında büyük emekleriniz var.
Her birimiz buralarda konuşma
imkanı buluyorsak, vatandaşlarımıza, ülkemize hizmet imkanı
buluyorsak ,bütün değerli öğretmenlerimizin dokunuşları,
fırça darbelerinin çok büyük
rolü vardır. Bizi aydınlık günlere
çıkaracak olan yine sizlersiniz’’
dedi.
Tören esnasında Ağrı Doğubeyazıt ilçesi Ortadirek Köyü’nde
2003 yılında sobadan çıkan
yangın sonucu şehit olan Aysun
Karalar öğretmenimizin ailesine ilçe milli eğitim müdürü
tarafından çiçek takdim edildi.
Konuşmaların ardından resim,
kompozisyon ve şiir yarışmala-

Bodrum’da iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı
kurs eğitimleri için Bodrum Belediyesi ile Bodrum İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre
kurs faaliyetleri Bodrum Halk
Eğitimi Merkezince yürütülecek.
Bodrum Belediyesi ve Halk
Eğitim Merkezi işbirliğinde
açılacak olan kursların protokolü
imzalandı. Daha fazla iş gücünün ekonomiye kazandırılması

rında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, öğretmenler günü programı Cumhuriyet
Ortaokulu ve Final Okullarının
hazırladığı gösteri ile sona erdi.
Marmara Koleji’ndeki törenin
ardından Bodrum Belediye
Başkan Vekili Mustafa Coşkun,
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürü Kenan Apaydın ile
birlikte, Bodrum’un değerli öğretmenleri Nuran Yüksel, Hatice
ve Ali İhsan Yücel, Hülya Ata ve
Hatice Cem’i evlerinde ziyaret
ederek öğretmenler gününü

kutladı. İş programı dolayısıyla
yurtdışında bulunan Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
öğretmenler günü vesilesiyle
yarımadada bulunan tüm okullara çiçek gönderdi.
Bodrum Herodot Kültür Merkezi’nde, 24 Kasım Öğretmenler
Günü etkinleri kapsamında
sahne alan öğretmenlerden
oluşan koro da, seslendirdikleri
eserlerle izleyicilerin beğenisini
kazandı. Etkinlik, öğretmenler
tarafından kurulan halk oyunları
ekibinin gösterisi ile devam etti.

amacıyla mesleki eğitime olan
katkılarını sürdüren Bodrum
Belediyesi, 2014 yılından bu yana
Halk Eğitim Merkezi ile devam
eden ve her yıl imzalanan işbirliği protokolü yenilendi.
Bodrum Belediyesi toplantı
salonunda gerçekleşen imza törenine Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Halk
Eğitim Merkezi Müdürü Batuhan
Giraz katıldı. Bodrum Halk Eğitim
Merkezince, 2018-2019 döne-

minde, 615 kursa 16.705 kursiyer,
2019 -2020 döneminde ise 586
kursa 12.564 kursiyer, 2020-2021
döneminde ise 380 kursta 7152
kişiye eğitim verildi. 1 Eylül 2021
tarihi itibari ile açılmış olan 248
kursta ise toplam 4150 kursiyer
eğitime devam etmektedir.
Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, online kayıt için http://
bodrumhalkegitim.meb.k12.tr
adresine girerek Başvurular sekmesinden müracaatını tamamlayabilecek.
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Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, gazi ve
ailelerine ziyaretler gerçekleştiriyor.

Gazi ve aileleri ile görüşen
Halkla İlişkiler Birimi ekipleri,
gazi ve ailelerin belediyeden
beklenti ve taleplerini dinledi. Bugüne kadar 12 gazi ve
ailesini ziyaret eden ekipler,
önümüzdeki günlerde ise tüm
gazi ve ailelerine ziyaretlerini
sürdürecek.
Halkla İlişkiler birimi personelleri, Belediye Başkanı Ahmet
Aras’ın selamlarını ileterek,
başlattıkları ziyaretlerde,
öncelikle gazi ve ailelerin
başta sağlık ve ulaşım talepleri
olmak üzere tüm istek ve önerilerini raporluyor. Gelen talepler ilgili birimlere bildirilerek
çözüm süreçleri başlatılıyor.
Halkla İlişkiler Birim Şefi Tolga
Karademir, “ “Bodrum Belediyesi olarak gazilerimizi ve şehit
ailelerimizi, sadece şehitler ve
gaziler gününde değil, taleplerini dinlemek, çözüme kavuşturmak için her zaman ziyaret
ediyoruz. Gazilerimize hak
ettikleri değeri vermek, onların
yanlarında olduğumuzu hissettirmek, ilçemizde sağlıklı ve

mutlu yaşam sürmelerini sağlamak amacı ile ziyaretlerimize
devam edeceğiz. Belediyemizin halkla ilişkiler faaliyetleri
kapsamında, önümüzdeki
günlerde bu ziyaretlerimizi
yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, esnaflarımız ve sivil
toplum kuruluşlarımız olarak
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Karademir, “Halkımızın, Belediyemizden, Başkanımızdan
istek ve taleplerini almak ve
çözüme ulaştırmak için çalışıyoruz. Ancak acil durumlarda
153 ya da 4440048 numaralı
hattımızı arayarak her zaman
Belediyeye ulaşabilirsiniz.”
dedi.
Ziyaret edilen gazi ve aileleri,
gösterdikleri ilgiden dolayı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve Bodrum Belediyesi’ne teşekkür etti.
Belli bir plan dahilinde engelli vatandaşlar, şehit aileleri,
esnaflar, yaşlılar ve STK’lara
önümüzdeki günlerde ziyaretler gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi, vatandaşların yaşam
kalitelerini arttırmaya yönelik yürüttüğü
projeler çerçevesinde, Dağbelen Mahallesi’ne içerisinde basketbol oyun sahası,
çocuk oyun parkı, spor aletleri, piknik
alanı ve çevre düzenlemesinden oluşan
kompleksi tamamlayarak hizmete açtı.
Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürlüğü’nün, Dağbelen Mahallesi’nde
hayata geçirdiği proje ile mahalleli nefes
alacağı bir meydana kavuştu. Dağbelen

Açılış konuşmasını yapan Başkan Ahmet Aras her çocuğun
eğitimi hak ettiğini hem devletimizin hem de yerel yönetimimizin gelir düzeyi düşük
insanlarımızın yanında olmak
zorunda olduğunu, belediyelerin görevinin de dezavantajlı
grupların ve ihtiyacı olanların
yanında olmak olduğunu dile
getirdi.
Başkan Aras konuşmasının
devamında şunları söyledi:
‘’Okul Öncesi Etkinlik Merkezi,
sizlerin de katılımıyla açılıyor.
Özellikle günümüzde okul
öncesi eğitimin önemi daha
çok anlaşıldı. Yaklaşık 60 çocuğumuz burada eğitim alacak.
Öğretmenlerimizle beraber
onları güvenli bir şekilde geleceğe hazırlanacaklar. Ailelerine
de zaman kazandırmış olacağız. Bu çok önemli bir şey bu
yüzden bunun gibi merkezleri
önümüzdeki yıllarda hayata geçireceğiz. Özellikle biraz daha
kentin dışında sosyal hayata
katılamayan hizmet sektörü,
göçlerle gelmiş vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde, inşaat
sektörü gibi ya da kamuda
çalışanlar için bu imkanlar sağlayacağız.
Belediyede sorumlu ve görevli
arkadaşlarımın çalışmaları, projeleri işte bakın böyle bir sonuç

Mahallesi meydanında içerisinde basketbol oyun sahası, çocuk oyun parkı, spor
aletleri, piknik alanı ve çevre düzenlemesinden oluşan kompleksin yapımı
tamamlandı.
Meydan Projesi kapsamında hizmete
giren basketbol sahası, oyun parkı ve
mahalle sakinlerinin dinleneceği, çocukları ile vakit geçirebileceği piknik alanı ile
bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

doğuruyor. Eğer biz buradan
bu kürsüden bunları söyleyebiliyorsak sizlerin emekleri
çalışmaları sayesindedir. Sizlere
çok teşekkür ediyorum.”
Açılışa katılan CHP Genel
Başkan Yardımcısı ve Ankara
Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise
pandemi sonrası Bodrum başta
olmak üzere kıyı kentlerinin
daha fazla yük altına girdiğini
ifade ederek başladığı konuşmasında şunları dile getirdi:
“Artık yaz kadar kış aylarında da
çok fazla ihtiyaçlar var. Bunların
başında da eğitim geliyor. O
nedenle, Bodrum’a kazandırılan
bu çok güzel kreş için Başkan
Ahmet Aras’ı ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. 0-6 yaş
grubu, uzmanların söylediğine
göre öğrenmenin en önemli ol-

duğu dönemmiş. Geleceğimiz
açısından bunlara ihtiyacımız
var ve burada da bunun çok
önemli bir örneğini görüyoruz.”
Daha sonra konuşan Bodrum
Kaymakamı Bilgehan Bayar,
“Bodrum’da 3622 öğrenci okul
öncesi eğim alıyor. Bu sayıya 60
öğrencimizi daha ekleyeceğiz.
Belediyemize ve çalışanlarına
teşekkür ediyor herkese hayırlı
olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmalarının ardından
kurdele kesilerek açılışı yapılan
Okul Öncesi Etkinlik Merkezi
vatandaşlardan da tam not aldı.
3 derslikte 60 öğrencinin eğitim
göreceği tesiste, 5 öğretmen
görev yapacak. Çocukların tam
gün eğitim göreceği tesiste
dinlenme ve oyun parkı da
bulunuyor.
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Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Kontrol Şefliği, karakılçık buğdayı
ve kanola tohumlarını toprakla buluşturdu. Üretimi yapılan kanola bitkisinden üretilecek biyodizel yakıt ile fosil yakıtlara olan
bağımlılığın azaltılması ve dünyayı etkileyen küresel iklim krizine farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Bodrum Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan, Tarım Araştırma
Geliştirme (AR-GE) ve yerel
tohum merkezi tarafından atalık tohum karakılçık buğdayının
ekimine başlandı.
Tarımsal İşler Müdürlüğü tarafından, 2020 yılında standart
ekim yolu olan serpme sistemiyle 900 kg karakılçık buğdayı ekiminden 3500 kg hasat
yapıldı. Bu hasattan elde edilen
buğdayın bir kısmı Karakılçık
ekmeği projesine, bir kısmı ise
belediyeye başvuran üreticilere
tohum desteği olarak dağıtıldı.
Kalan kısmı, tohumluk olarak
kullanılmak üzere ayrıldı.
22 dönüm araziye 450 kg
mibzer kullanımı ile karakılçık
buğdayı ekimi gerçekleşti. 2022
yılı için 4000-4500 kg arası hasat elde edilmesi hedefleniyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre
Koruma Kontrol Şefliği tarafından Çömlekçi Mahallesi’nde 26
dönüm arazi üzerine kanola
tohumu ekildi.

50 TON KANOLA
HASATI BEKLENİYOR
Bodrum Belediyesi ve Biyodizel Sanayi Derneği işbirliği ile
yenilebilir enerji dönüşümü ve
sürdürülebilir tarım anlayışı çerçevesinde yürütülen çalışmalar
ikinci yılında da devam ediyor.
Geçen sene 11 dönüme ekilen
kanola bitkisinden 2 ton hasat
yapıldı. Bu sene ise daha modern yöntemlerle 26 dönüme
ekimi yapılan kanola bitkisinden
50 ton hasat elde edilmesi
hedefleniyor.

KARAKILÇIK BUĞDAYI VE
KANOLA BİTKİSİ TOHUMLARI TOPRAKLA BULUŞTU
Proje kapsamında gerçekleştirilen ekimlerde Bodrum tarım
çeşitliliği için yeni bir bitki olan
kanola, bir yandan arıcılık sektörünün gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda biyoyakıt
üretiminin hammaddesi olarak
kullanılacak.
Bodrum Belediyesi ve Biyodizel
Sanayi Derneği iş birliği ile yürütülen projenin diğer ayağında
ise atık bitkisel yağların geri
dönüşümü yoluyla biyodizel
üretimi sağlanıyor. Atık bitkisel
yağların doğru şekilde geri
dönüşümünü desteklemek için
yürütülen ‘’Suyumuz Temiz
Kalsın’’ başlıklı projede bugü-

ne kadar Bodrum sınırlarında
toplanan atık bitkisel yağlar, su
kirliliğine yol açmayacak şekilde
geri dönüşüme kazandırılmış
ve yerli ekonomiye destek olacak şekilde biyodizel üretiminde değerlendirilmişti.

Bodrum’un Mumcular-Karaova
Mahallesi’nde uzun süredir atıl
halde bulunan yol, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın incelemeleri ve talimatıyla yürüyüş
yoluna çevrilerek vatandaşların
kullanımına açıldı.
Fen İşleri Müdürü Ece Erdoğan
Karadan da Mumcular, Gölbaşı
ve Karaova Mahallelerinde yeni
açılan imar yollarında altyapı
çalışmalarını tamamlayan resmi
kurumların ardından parke

çalışmalarının tüm hızıyla devam
ettiğini belirtti. Karadan, ‘’Yürüyüş yolunun yanı sıra yenilenen
düğün salonu ve parke taşlarıyla döşenen arazisi de yeni ve
temiz görüntüsüyle Mumcular
halkımızın hizmetine sunuldu.
Karaova’da tamamlanan yürüyüş
ve bisiklet yolu Bodrum Yarımadası genelinde Fen İşleri ekiplerimizin çalışmalarıyla Bodrum
halkına kazandırılmaya devam
edecek’’ diye konuştu.

YANGINLARDAN ZARAR
GÖREN BÖLGELERİN KALKINMASI HEDEFLENİYOR
Bodrum Belediyesi, tarımsal
kalkınma faaliyetleri kapsamında bölgedeki yangınlardan
dolayı zarar gören arıcılığın
tekrar canlanması için de
çalışmalarına hız verdi. Karaova
bölgesinde başlatılan girişimlerle bölge halkının kalkınması
hedefleniyor.
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Bodrum Belediyesi tarımsal kalkınma hedeflerine her geçen gün bir
adım daha yaklaşıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü; tarımsal üretimin, hayvancılığın geliştirilmesi ve üreticinin desteklenmesi amacıyla başlattığı çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi ve TARKO
işbirliği ile Bodrum Mandalinası, yurt genelinde tüketiciyle buluşturulacak. Kurumsal
firmalar ile yapılacak protokollerle Bodrum mandalina
üreticisine destek olunacak.
Yapılan görüşmede Bodrum
Belediye Başkan Yardımcısı
Tayfun Yılmaz, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü
Ahmet Demirel, Bodrum
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
(TARKO) Başkanı Cesur Öncel,
Migros Tic. A.Ş. Meyve Sebze
Pazarlama Grup Müdürü
Emin Uğur Taflan, Meyve
Sebze Pazarlama Yöneticisi
Remzi Yıldırım ile bir araya
geldi.
Hasadına Aralık ayında başlanan, kendine has aroması
olan Bodrum mandalinası için
Bodrum Belediyesi ve TARKO
işbirliği ile başlatılan girişimler
ile ilgili olarak Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz şunları
söyledi:
“Bugün iki aydır görüşmelerimizin devam ettiği kurumsal
firmalardan olan Migros Tic.
A.Ş. ile Bodrum Mandalinasının satın alınmasına ve
reyonlarda yerel ürünlerin ön
plana çıkarılmasına yönelik
temaslarımızda sona gelmiş
noktasındayız. Sadece ismi
geçen firma değil birçok
kurumsal firma da elini taşın
altına koymaya hazır.
Yerel değerlerin ön plana

çıkması ve bu Bodrum Mandalinası gibi coğrafi işareti
de olan ürünün dalında
kalmaması amacı ile Bodrum Belediyesi olarak elimizi
taşın altına koyup sorumluluk
alacağız. Hiçbir üreticimizi, gerçek üreticiyi mağdur
etmeyeceğiz.
TARKO ve Migros A.Ş. arasında yapılan bu protokolde
Bodrum Belediyesi olarak biz
garantör rolündeyiz.
Bodrum mandalinası üreten
üreticilerimiz; eğer ki ürününün dalında kalacağını veya
ürününü satamayacağını
düşünüyorsa 10 Aralık 2021
tarihine kadar TARKO’ya
başvurusunu yapsın. Bizim de
desteklerimizle ürünü bahçesinden bizzat toplanıp satın
alınarak üreticilerimiz mağdur
edilmeyecektir.
Bununla ilgili de sosyal
medya ilanımız önümüzdeki
günlerde yapılacak. Vatandaşlarımızın da bu noktada başvurularını yapması
ayrıca önem arz etmektedir.
Burada ayrıntı, söz konusu
uygun nitelikteki ürünün hak
ettiği değerde olacak; bu da
bahçelerin bakımı üreticinin
kendi hassasiyetleri ile ilgili
bir konu. Uygun nitelikte olan
ürün mutlak suretle değerini
görecek ve Bodrum Belediyesi olarak da biz bunun
garantörü olarak, bir vazife
üstleneceğiz” dedi.

Bodrum Belediyesi’nin tarımsal
kalkınma hedefleri kapsamında kurulan, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde
Çömlekçi Mahallesi’nde kurulan
Tarım Araştırma Geliştirme (ARGE) ve Yerel Tohum Merkezi
çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 540 yerel tohumun
yer aldığı Yerel Tohum Merkezi’nde, geçtiğimiz Haziran ayında hasadı yapılan ve merkezin
‘amiral gemisi’ olarak nitelendirilen ve ata tohumundan
yetiştirilen ‘Karakılçık buğdayı’
hasadından 3 ton buğday elde
edildi. AR-GE bölümünde ise
vatandaşlardan alınan tohumlar
üzerinde araştırmalar yapılarak ata tohumu olan ürünlerin genotipleri bozulmadan
korunup çoğaltılması sağlanıyor. Yerel Tohum Merkezi ile
3 yıl içerisinde ata tohumları
çoğaltıp yetiştirip tekrar üreticilerle buluşturarak genetiği ile
oynanmış ürünlerin üretimini
sağlamayı hedefleniyor. Ayrıca,
Merkez aracılığıyla üreticilere
ekipman desteği de sağlanıyor.
Traktör arkası çekebilen tarım
ekipmanları, tamamen ücretsiz
bir şekilde ihtiyacı olan üreticilerin kullanımına sunuluyor.
Yerel Tohum Merkezi çalışmaları
hakkında bilgi veren Bodrum
Belediye Başkan Yardımcısı
Tayfun Yılmaz, merkezin önce-

12 AY BOYUNCA
KESİNTİSİZ YEREL TOHUM
ÇOĞALTIMI
Aynı zamanda Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Sorumlu
Başkan Yardımcısı olan Yılmaz
sözlerine şöyle devam etti:
‘’Biz, ‘doğal değerlerin var
olma güvencesi’ mottosuyla göreve başladık. 213 yerel
tohumumuzu numune olarak
tohum bankasına yerleştirdik ve

deneme parsellerinde çoğaltımına başladık. Vatandaşlarımızın şu ana kadar -bir yıllık
süreçte- yerel tohum olarak
bize başvurduğu ve teslim
ettiği çok sayıda numuneler,
tohumlar var. Bu tohumları
‘Aday tohum’ olarak kabul
ediyoruz. Bodrum Belediyesi
olarak, kışın da üretime devam
edebilmek amacıyla 15 Ocak
2022’den sonra yapacağımız
imalatla yerel tohumları bir sera
içerisinde çoğaltmayı planlıyoruz ve böylelikle Bodrum’a ait
olan tüm endemik, yerel tohum
ve bitkilerin çoğaltımını 12 ay
boyunca kesintisiz sürdürmeyi
hedefliyoruz”

Sosyal medya hesabı üzerinden
30 ton limonunun dalında kaldığını ve bir daha üretim yapmayı
düşünmediklerini paylaşan
üreticinin yardımına Bodrum
Belediyesi koştu.
“Bahçedeki limonlarımız dalında
kaldı, satılamadı (tahmini 30
ton). Şu an 1 liradan bile alıcı
bulamıyoruz(kilosunu). Eminim
siz 3 tanesini 3 ₺ye zor alıyorsunuzdur. Ailem önümüzdeki sene
üretim yapmayı düşünmüyor

çünkü bu yıl sadece 50 ₺lik gübre bile 300 ₺ oldu.” paylaşımıyla
dikkat çeken Muğlalı üretici
Çağnur İşler’e Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras kayıtsız
kalmadı.
Üretici Çağnur İşler’in paylaşımı
sonrası harekete geçen Başkan
Ahmet Aras, Belediye Tarımsal
Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 30 ton limonun kendisinden
satın alınarak ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı.

likli amacının yerel tohumları
korumak, çoğaltmak ve sonraki
nesillere aktarmak olduğunu
belirti ve Bodrum Belediyesi
olarak her zaman üreticinin
yanında olacaklarını vurguladı.

ARALIK 2021

DOWN Sendromlu Yiğit,

herkese örnek oluyor
Bodrum’da down sendromlu Yiğit Külahlı,
stajyer olarak işe başladığı Trafo Bodrum’da
çalışma azmiyle herkese örnek oluyor.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve
Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet
Aras, Karadağ’ın
turizm kenti Budva’ya iade-i ziyarette bulundu.

KARADAĞ ziyaretinde

Kültür, Sanat Ve Turizm konuları görüşüldü

Geçtiğimiz eylül ayında, Karadağ’ın turistik kenti Budva
Belediye Parlamento Başkanı
Krsto Radovic, Budva Parlamento Meclis Üyesi Luka
Lijesevic, Belediye Yönetim
Kurulu Başkanı Miomir Pejovic,
Nasional Turistik Organizasiyon Danışmanı Alem Dedeic,
Turistik Organizasyon Budva
Müdürü Maja Lijesevic, Akademija Znanja Başkanı Aleksandar
Franeta, Yatırım Danışmanı
Nadja Lakovic’den oluşan heyet
Bodrum’u ziyaret etmişti. İki
turizm şehri arasında kurulacak
dostluk köprüsünün öneminin
konuşulduğu ziyarette; Bodrum’un ve Budva’nın turizm ve
ekonomi yönünden potansiyellerine ve benzerliklerine vurgu
yapılmıştı.
İyi niyet mektubunun da imzalandığı ziyaret sonrası Karadağ heyetinin davetlisi olarak
geçtiğimiz hafta bu ülkeye
iade-i ziyaret gerçekleştiren
Bodrum Kaymakamı Bilgehan
Bayar ve Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras’a, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı
Ömer Faruk Dengiz ve Bodrum
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı
İbrahim Akkaya da eşlik etti.
3 gün süren ziyaretler kapsamında Karadağ hükümeti
Başbakan Yardımcısı Dritan
Abazovic, Orman, Tarım ve Su

Yönetimi Bakanı Aleksandar
Stijovic, Ekonomi Bakanı Jakov
Milatovic, Ekoloji Bakanı Ratko
Mitrovic, Budva Belediye Meclis
Başkanı Krsto Radovic ile yapılan görüşmelerin dışında, kıyı
yönetiminden sorumlu kamu
şirketi Morsko Dobro, HTP
Budvanska Riviera, Academy
of Knowledge (Bilgi Enstitüsü)
ve Karadağ Parlamentosu da
ziyaret edildi.
2500 yıllık geçmişiyle Adriyatik Denizi kıyısındaki en eski
yerleşim yerlerinden biri olan
Karadağ’ın sahil şehri Budva
ile 3500 yıllık geçmişe sahip
Bodrum arasında karşılıklı gerçekleştirilebilecek kültür, sanat
ve turizm faaliyetlerinin konuşulduğu görüşmelerin olumlu
geçtiğini belirten Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
ziyaretlerin geneliyle ilgili şunları söyledi;
“Kıyı yönetiminden sorumlu
kamu şirketi Morsko Dobro’ya
yaptığımız ziyarette, Morsko
Dobro Müdürü Mladen Mikijelj
ve ekibinin katıldığı toplantıda
sahillerimizde yaşanan ortak
sorunlar ve bunların çözüm
önerilerine yönelik alternatif
fikirleri konuştuk. Aynı gün gerçekleştirdiğimiz diğer ziyarette
ise HTP Budvanska Riviera isimli
şirkette, Yönetim Kurulu Başkanı Miomir Pejovic ve ekibinden

devlet ve özel sektör işbirliğinin
oteller kanadında nasıl işlediği
hakkında bilgiler edindik. Boder
Başkanımız Ömer Faruk Dengiz
bu ziyaret sırasında Bodrum’daki otellerimiz hakkında
şirket yöneticilerine bilgiler
sundu. Academy of Knowledge
(Bilgi Enstitüsü) ziyaretinde ise
Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandar Franeta ve Academy of
Knowledge Müdürü Valentina
Bellinger ile turizmde nitelikli
personel konusu başta olmak
üzere turizm konularında ortak
hayata geçirebileceğimiz faaliyetleri görüştük. Karadağ Parlamentosu ziyaretinde ise meclis
üyelerinin ilgisiyle karşılandık.
İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin iki turizm kenti arasında
kurulacak dostluk köprüsünde
önemli rol alacağını belirten
meclis üyeleri, Bodrum ve
Budva’nın her konuda işbirliği
içerisinde bulunmasının ve
kardeş şehir olmanın önemine
dikkat çektiler. Ve son olarak
Bodrum aşığı sevgili dostumuz
Budva Belediye Meclis Başkanı
Krsto Rodovic ve meclis üyelerine bizleri ağırladıkları için çok
teşekkür ediyorum. Bodrum’a
geldiklerinde başlattığımız iyi
niyet anlaşması ile kardeş şehir
olma yolundaki çalışmalarımıza
ara vermeden devam edeceğiz.”

Bodrum Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde aşçılık
eğitimi gören 17 yaşındaki
Yiğit Külahlı, Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Kafe ve
Restoran’da stajyer olarak işe
başladı. Ailesinin desteğiyle
eğitimine devam eden Külahlı,
işe başladığı günden bu yana
hem işletme çalışanlarıyla hem
de gelen müşterilerle iyi iletişim
kurdu. Bazı müşteriler sadece
Yiğit’in mesai yaptığı günlerde
Trafo Bodrum’a geldiklerini
belirtirken, Yiğit’in çalışma
azmine hayran kaldıklarını da
dile getiriyor.
DİSİPLİNLE ÇALIŞIYOR
Yiğit Külahlı’nın Trafo Bodrum’da stajyer olarak işe başlar
başlamaz herkes tarafından çok

sevildiğini belirten Trafo Bodrum Kafe ve Restoran Müdürü
Barış Şen: “Yiğit çok sempatik
bir insan. Herkese yardımcı
olmaya çalışıyor. İşletme kurallarını da çok disiplinli bir şekilde
yerine getiriyor. Çok güler yüzlü
bir kardeşimiz” dedi.
ARKADAŞLARINI
ÇOK SEVİYOR
Yiğit’in babası Cevdet Külahlı
ise, “Yiğit,Trafo’da çalışmaya
başladıktan sonra çok motive
oldu. Arkadaşlarını çok seviyor
ve çok mutlu” dedi.
Babasıyla birlikte işe gelen Yiğit,
çalışmaktan dolayı çok mutlu
olduğunu belirtirken, çalışma
azmiyle hem engelli bireylere
hem de çevresindekilere örnek
oluyor.

Yürekleri Isıtan Proje
Kadın Danışma ve Eğitim
Merkezi’nde gönüllülerin
ördüğü battaniyeler, barınakta yaşayan can dostlarımızı
soğuk havalarda sıcak tutacak.
Gönüllülerin getirdiği yünler ile
örülen battaniyeler, Bodrum
Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ndeki sokak hayvanları
için yetkililere teslim edilecek.
“Pamuk Eller Canlara” projesi için KADEM bünyesinde
kurulan örgü grubu kadınları,
gönüllülerin getirdiği yünler ile
küçük battaniyeler örmek için
harekete geçti.
KADEM Örgü Grubu Eğitmeni
Hilal Karakaş başlattıkları bu
projeye destek vermek isteyenleri yün bağışında bulunma

çağrısı yaptı. Karakaş, “Bodrum Belediyesi KADEM olarak
geçtiğimiz yıllarda başlatmış
olduğumuz “Pamuk Eller
Yünlere” projemizde, engelli
dostlarımıza ve büyüklerimize battaniyeler örmüştük. Bu
projemize bir yenisini eklemek
istedik. Malum önümüz kış ayı,
can dostlarımızı biraz olsun
ısıtmak için elimizdeki yünlerle onlara battaniye örmeyi
düşündük.” dedi.
“Pamuk Eller Canlara” projesine destek vermek isteyenler,
Bodrum Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü ile iletişime geçerek ya da 0252 319
44 48 no’lu telefondan gerekli
bilgileri alabilir.
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Bodrum Belediyesi ile TÜRKSAT arasında

‘AKILLI ŞEHİR’ çatı protokolü imzalandı

Bodrum Belediyesi ile Türksat arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çatı ve işbirliği protokolü imzalandı. Kamunun Bilişim
Çözüm Merkezi olan Türksat İle Bilgi ve İletişim Teknolojileri çatısı altında imzalanan işbirliği protokolünde, E-Dönüşüm,
E-Devlet, Akıllı Çözümler, Akıllı Şehircilik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri konuları başta olmak üzere Türksat’ın bilişim alanında
çözüm sağladığı alanlarda birlikte çalışılması ve stratejik işbirliği yapılmasının önü açılmış oldu.

Bodrum Belediyesi Trafo kafede
gerçekleşen imza töreni Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Başkan Yardımcıları
Turgay Kaya, Ummahan Yurt,
İlknur Ülküm Seferoğlu, birim
müdürleri ve Türksat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş’ın
katılımları ile gerçekleşti.
Belediyelerin bilişim odaklı projelerinde çözüm ortaklığı yapan
Türksat, bu kapsamda Bodrum
Belediyesini, teknoloji çağının
gerektirdiği koşullarda vatandaşlarına hizmet verebilmek ve
mevcut hizmetlerin verimliliğini
arttırabilmek amacıyla, Kamu
kurumlarının bilişim ihtiyaçlarına çözümler üreten Türksat ile
işbirliği protokolü imzalayarak
teknolojik dönüşümle interaktif
belediyeciliğin temellerini attı.
Toplantıda E-devlet entegrasyonu, akıllı şehirler ve daha
birçok konuda özellikle afet
koordinasyon merkezinin
oluşturulması ile Bodrum’un
7/24 izlenebilmesi, proaktif ve
interaktif şekilde şehrin yönetilebilmesini sağlamak amacıyla
Türksat ile güç birliği yapacaklarını ifade eden Başkan Aras
şunları söyledi:
“Özellikle son dönemde

yaşadığımız travmalar var, bir
afet koordinasyon merkezinin
oluşturulması, kentin izlenmesi
bütünü ile kontrol altında tutulması ilgili çalışmaları yapmak
istiyorduk. Bunun da tabi ki
Türksat gibi büyük bir firmayla
olacak olması bizim için çok
çok önemli. Burada özellikle
bilgi ve iletişim teknolojilerini
hayata geçirmek ile ilgili çalışmalar yapacağız. Çünkü Türksat
kamunun bilişim ve çözüm
merkezidir. Bizim aramızdaki
bu stratejik işbirliği ile gerçekleşecektir. Bu protokol bize yeni
yeni kapılar açacaktır. Özellikle belediyenin ihtiyacı olan,

e-dönüşüm, e-devlet, akıllı
çözümler, akıllı şehircilik ve akıllı
ulaşım sistemleri başta olmak
üzere Türksat’ın bilişim alanında sağladığı birçok çözüm var.
Bunu da stratejik iş birliği ile
hayata geçirmiş oluyoruz. Türksat belediyelerle zaman zaman
çalışıyor ama biz sanıyorum ki
yeni başlayan birkaç belediyeden birisi olacağız.
AKILLI ŞEHİR İLE VATANDAŞLARA HIZLI VE ETKİLİ
BİR HİZMET SUNULACAK
Türksat’ın desteği ve entegrasyonu ile vatandaşların daha
hızlı ve kaliteli belediyecilik

hizmeti alacağını, belediyenin
de buradan çok büyük kazanç sağlayacağını ifade eden
Başkan Aras sözlerini şöyle
sürdürdü:
“7/24 esasına göre şehrin
nabzının tutulması, izlenmesi,
yönetilmesi, şehir kameraları
ile güvenli alanlar oluşturulması, kent konusunda sürekli
data toplanması; yine özellikle sel, yangın gibi afetlerle
mücadelelerde anlık verilerin
afet koordinasyon merkezine
(AKOM) aktarılması ile ilgili
çalışmalar yapılacak. Bununla
beraber nesnelerin interneti dediğimiz, aydınlatma ve
peyzaj sulama gibi sistemlerin
akıllı aydınlatmanın ve akıllı
sulamanın hayata geçirilmesi
gerçekleştirilecek. Uydu haberleşme sistemleriyle iletişimde
kapsama alanlarının genişletilmesi, trafik kontrol merkezinin
kurulması, günümüzde bilgi
güvenliği hizmetleri çok önem
arz etmekle beraber, kişisel
verilerin korunması noktasında
da çok çok önem taşımaktadır.
Özellikle son kullanıcıların yaptığı bütün işlemlerde verilerin
loglanması herhangi bir şekilde
tehdit eden bir konu varsa

onun tespitinin yapılması ve
yönetimi bizler açısından çok
önemli bir konudur. Türksat’ta
uluslararası norm ve standartları uygulamakta olup, biz de
böylece çemberin içerisine
girmiş oluyoruz. Nedir bunlar;
ISO 20000, ISO 27001, ISO
9001 gibi uluslararası norm ve
standartlar kullanılmasıdır. Bilgi
teknolojileri altyapı kütüphanesi
oluşturulacağız hep beraber.
Burada önemli olan kamu
kurum ve kuruluşları ile daha
etkili iletişim sağlanması aynı
zamanda halkın belediyedeki
bütün iş ve işlemleri konusunda
işlerin kolaylaştırılması, kararlara
katılım sağlanması ve hedeflediğimiz akıllı şehir alt yapısına
ulaşmak. Hedeflerimiz bunlar,
bunları da Türksat ile beraber
hayata geçirebileceğimizden
de eminiz” dedi.
Bodrum Belediyesi ile Türksat
arasında imzalanan Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Çatı ve
işbirliği protokolüyle analiz ve
hazırlık süreçlerinin ardından
2022 yılında başlaması planlanan çalışmalarda; ulaşım, sağlık,
çevre, enerji ve güvenlik gibi
alanlarda farklı projelerde yer
alıyor.

ÇYDD Bodrum Gençleri ATA’nın huzurunda

Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Ankara’ya yola çıkan
gençler, 12 Kasım akşamı Bodrum eski otogarından uğurlandı. ÇYDD’in tüm şubelerinin
gençlik birimlerinin katılımıyla
gerçekleşen Geleneksel Anıtkabir ziyareti 13 Kasım Cumartesi günü gerçekleşti.
ÇYDD Bodrum Şube Başkanı
Meral Saraçbaşı ile Anıtkabir’e
yola çıkan gençleri Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun
Yılmaz ve Belediye Destek
Hizmetleri Müdürü Serdar
Kaya birlikte uğurladı.
ÇYDD Bodrum Şubesi’nin
Anıtkabir ziyaretine katılan
gençlere iyi yolculuklar dileyen

Başkan Yardımcısı Tayfun
Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın selamını
iletti. Atatürk gençliği ile gurur
duyduklarını ifade ederek
şunları söyledi “Sizler bizlerin
geleceğisiniz. ÇYDD misyonu,
vizyonu ve hedefleri doğrultusundan şaşmayacağınıza ve
hepinizin bu yelpazeyi daha
geniş kitlelere yayacağınıza,
Atatürk düşünce sistemini bir
ömür koruyup kollayacağınıza
eminiz. Sizler bizim gerçekten
umudumuzsunuz. Arkadaşlarınıza da bizlerden ve Bodrum
Belediye Başkanımız Sayın
Başkanımız Ahmet Aras adına
da çok çok selamımızı iletin.

Kazasız belasız bir yolculuk
olsun. Gençliğin Anıtkabir’de
Ata’mızla buluşması bizim için
gurur verici” dedi.
ÇYDD Bodrum Şube Başkanı Meral Saraçbaşı Bodrum
Belediyesi’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Saraçbaşı “Aramızda lise ve
üniversite öğrencilerimiz var.
Çocuklarımızın hepsi öğrenci
Bazı şeyler kolay olmuyor.
Ama zoru kolay edenler var.
Onlardan biri burada Bodrum
Belediye Başkan Yardımcımız.
Biz dedik ki, araç lazım bize
gitmek istiyoruz sağ olsunlar.
Bodrum Belediyesi’ne teşekkür
ederiz” dedi.

3000 Çağdaş Genç, sabahın
ilk ışıklarıyla Tandoğan Meydanı’nda buluştu. Gençler, saat
11:30’da Arslanlı Yol’dan Anıtkabir’e yürüyüşe başladı. Ankara’da Anıtkabir’e çıkan binlerce genç, Ata’nın huzurunda
bir araya geldi. ÇYDD’nin 120
Şubesinin gençlik birimleri ile
Genel Başkan Prof. Ayşe Yüksel, Başkan yardımcısı Gülhan
Karatay, G.Merkez YK üyeleri
ve şube başkanları ile birlikte
Anıtkabir’de buluştu. “Çağdaş
Gençlik” yazılı çelenk resmi
törenle Mozoleye bırakıldı.
Saygı duruşunda bulunuldu.
Cumhuriyet’i korumak ve
Ata’ya bağlılık konusundaki

kararlılığını belirterek Anıtkabir
defteri imzalandı.
ÇYDD Gençleri daha sonra
Anıtkabir müzesi ve İkinci
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret etti.
Muğla ve Marmaris şubelerinin gençleriyle birlikte birinci,
ikinci meclisleri de gezen
gençler ardından Rahmi Koç
Müzesi ve Ankara Kalesi’ni de
gezdi.
Rehber eşliğinde kısa bir
Ankara turu da yapan gençler
duygu dolu anlar yaşadılar.
Büyük bölümünün ilk kez Anıtkabir’i görme fırsatı bulduğu
bu geziye destek olan Bodrum
Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından
sahnelenen “Kocasını Pişiren Kadın” adlı
oyunun gala gösterimi yapıldı.

2022 Dünya Optimist Şampiyonasına ev sahipliği
yapacak Bodrum’da,
Bodrum Belediyesi
Bodrumspor Yelken
Şubesi’nin de içinde yer
aldığı İçmeler mevkiinde
bulunan Yelken Kulüp’te
yenileme çalışmaları
başladı.
4-14 Temmuz 2022 tarihleri
arasında Bodrum’da düzenlenecek ve 50 ülkeden 300’ün
üzerinde sporcunun katılımıyla
gerçekleşecek Dünya Optimist
Şampiyonası öncesinde Yelken
Kulüp’te başlayan çalışmalar
kapsamında kayıkhane, derslikler ve iskelede yenileme
çalışması başladı.
Optimist ve laserde dünya ve
Avrupa şampiyonları çıkartan
Bodrum’da, yelken sporunun
daha fazla yayılması ve Bodrumlu çocukların daha iyi bir
eğitim alması için başlatılan
çalışmaların Şubat 2022’de
tamamlanması planlanıyor.
Yapılacak çalışmalar sonunda
Bodrum Belediye A.Ş.’ye ait İç-

meler Yelken Kafe de yenilenerek hizmet vermeye başlayacak.

Bodrum Belediyesi Herodot
Kültür Merkezi’nde yazar Bekir
Yurdakul’un ‘Çocuklarla Şiir
Atölyesi’ ile başlayan etkinlik,
Yazar Sevil İnce’nin ‘Çocuklarla
Felsefe Atölyesi’ ile devam etti.
Ardından yazar Barış İnce, ‘Çocuk Kitapları Söyleşisi’, Avukat
Meltem Anayaroğlu ‘Çocuk
Hakları Atölyesi’ni gerçekleştirdi. Eğlenceli ve öğretici atölyeler bir arada

Etkinliğe katılan çocuklar hem
birbirinden eğlenceli aktiviteleri
bir arada gerçekleştirdi hem
de atölyeleri veren yazarların
bilgi ve deneyimlerinden
faydalandılar.
Etkinlik, ŞUBADAP çocuk
müzik grubunun verdiği
konserle sona erdi. Çocuklar grubun eğlenceli şarkıları
eşliğinde doyasıya dans ederek
keyifli anlar yaşadı.

YENİ DÜNYA
ŞAMPİYONLARI YETİŞECEK
Yelken kulüpteki çalışmaları
yerinde inceleyen Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
geçmiş yıllarda dünya ve
Avrupa şampiyonlarının çıktığı
Bodrum’da yeni şampiyonlar
yetiştirmek için yelken sporuna çok önem verdiklerini
ifade ederek; “çocuklarımız ve
gençlerimizin spora ve sanata
yönelmesi için her türlü çalışmaya destek olmaya devam
edeceğiz. 2022 yılında çok
önemli bir organizasyona ev
sahipliği yapacağız. 50 ülkeden

300’ün üzerinde sporcunun
yanı sıra, antrenörleri, ekipleri
ve aileleriyle birlikte yaklaşık bin
kişiyi Bodrum’da ağırlayacağız.
Bu önemli organizasyonu en iyi
şekilde tamamlamak için tüm
paydaşlarla ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
BODRUM’A YAKIŞAN BİR
TESİS OLACAK
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Yelken Şube Sorumlusu Hadi
Türk, yenileme çalışmalarının
ardından yelken kulübün Bodrum’a yakışan bir tesis haline
geleceğini belirterek şunları
söyledi: “ 2022 Temmuz ayında
Dünya Optimist Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız.
Dünya şampiyonasından önce
ise mart ayında, bu organizasyon öncesi 10. BIOR’u
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Her iki organizasyonda da
Bodrum’da onlarca ülkeden
yüzlerce sporcuyu ağırlayacağız. Bu iki önemli organizasyon
öncesi belediyemizin başlattığı
çalışmalarla yelken kulübümüz
dünya standartlarına kavuşacak
ve Bodrum’a yakışan bir tesis
olacak. Emeği geçen herkese
teşekkür ederim”

Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi’nde, Debbie İssit’in
yazdığı ve çevirisini Yasemin
Erbulun’un yaptığı, Filiz Çevik
Tan’ın yönettiği tiyatro oyunu “Kocasını Pişiren Kadın”ın
oyuncuları Cansın Yunt, Oğulcan Çelik ve Ziba Türk Ateş’in
performansları, izleyiciler
tarafından büyük alkış aldı.
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras’ın da izlediği oyun
sonunda konuşan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel
Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, şehir tiyatrosu tarafından
sahnelenen “Kocasını Pişiren
Kadın” ve “Uçurtmanın Kuyruğu” oyunlarının yönetmenleri
Filiz Çevik Tan ve Ali Şahin ile
her iki oyunun oyuncu ve teknik ekibini sahneye çağırdı.
Filiz Çevik Tan, konuşmasında
pandemi süresince zor zamanlar geçirdiklerini belirterek, “Uzun yorucu bir süreydi
bizim için ama çok çok keyifle
çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz
geldiğiniz için, bizleri yalnız
bırakmadığınız için.” dedi.
BU SALONA TÜRKİYE’NİN
EN İYİLERİ GELECEK
Salonun yenilenmesinde
emeği geçen herkese teşekkür
ederek konuşmasına devam
eden Bodrum Belediyesi Şehir
Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, Nurol

Kültür Merkezi’nde Türkiye’nin
en iyi tiyatrolarının sahne
alacağının müjdesini vererek,
“En iyi organizatörleri çağırdık. Onlarla konuştuk, teknik
bilgileri verdik, fotoğrafları
gönderdik. Genco Erkal’dan
başlamak üzere hepsi burada
olacak.” dedi.
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin,
2002 yılından itibaren tiyatroda
emeği geçenlerin isimlerini tek
tek okuyarak teşekkür ederek
başladığı konuşmasına şöyle
devam etti: “Çok zorluklar
yaşadık elbette. Daha da yaşayacağımızı biliyoruz ama sayın
başkanımız Ahmet Aras’ın da
dediği gibi; ‘Biz inat ediyoruz,
sabrediyoruz ve en önemlisi
doğru yaptığımıza inanıyoruz;
ve de gücümüzü aldığımız siz
sanatseverlere, izleyicilerimize,
elbette öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz.” diyerek Başkan
Aras’ı sahneye davet etti.
GERÇEKTEN
MUHTEŞEM BİR OYUNDU
Başkan Aras, tüm şehir tiyatrosu ekibini tek tek tebrik edip,
“Gerçekten muhteşem bir
oyundu, arkadaşlarıma, oyuncu arkadaşlarıma tüm seyirciler
adına bu çiçeği takdim etmek
istiyorum” diyerek oyunun yönetmeni Filiz Çevik Tan’a çiçek
takdim etti.
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Bodrum Belediyesi’nin düzenlediği
“Şiddetsiz Bir
Dünya Kadınların
Mücadelesiyle Mümkün”
konulu panele Yazar Ayşen Şahin, Gazeteci Yazar
Sibel Hürtaş ve Avukat
Tuba Torun bilgilendirmede bulunurken, Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet
Aras da, kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmasının bu mücadelenin en önemli basamağı
olduğunu söyledi.
Bodrum Belediyesi Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlediği “Şiddetsiz Bir
Dünya Kadınların Mücadelesiyle
Mümkün” konulu panel ile yine
farkındalık yarattı. Yazar Ayşen
Şahin, Gazeteci Yazar Sibel
Hürtaş ve Avukat Tuba Torun’un katıldığı panel, Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın
da katılımıyla, Şevket Sabancı
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
KADINLARIN
KURTULUŞU EKONOMİK
ÖZGÜRLÜKLERİNDE
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, panelde yaptığı
konuşmada Bodrum’da örgütlü
kadın mücadelesinin çok iyi
olduğunu ve bundan dolayı
çok mutlu olduğunu ifade
etti. Aras, Bodrum’da, kadına
yönelik şiddetle mücadele kapsamında her zaman çalışmalar
yaptıklarını kaydederek şunları
söyledi “Sizler gibi Türkiye’de

dolaşarak bu konuları dile
getiren insanların çok büyük
bir önemi var. Çünkü kadınlar
kimi zaman belki de uğradıkları
şiddetin farkında bile olmuyorlar. Kendine olan güvenlerini
sağlamaları için karşılarında bu
işi başarmış ve alanında çok
iyi konumlara gelmiş kadınları görmeleri onlara çok iyi
gelecektir. Kadınların ekonomik
özgürlüğünü kazanmaları ve
bunun için de iş hayatına ve
sosyal hayata katılması gerekiyor.”
KADINLAR İÇİN
SOSYAL POLİTİKALAR
Kadınların çalıştıkça güçleneceği ve kimseye ihtiyacı olmadan
kendisini geçindirebileceğinin
de farkında olacağını kaydeden Aras, kadınların işte o
zaman ekonomik özgürlüğünü
sağlamış olacağını belirterek
“Kadınların ekonomik hayata
katılımını sağlamak için sosyal
demokrat politikalarımız kapsamında yapacağımız işler var.

Mesela kreşler açıyoruz ama
aslında buradaki asıl hedefimiz
kadınların sosyal ve ekonomik
hayata katılmasını sağlamak için
zaman yaratmak. Bu çalışmaları
yürütmeye devam ederken de
sizin gibi çok değerli kişilerin
tavsiyelerine de her zaman
açığız” diye konuştu.
İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN
ÖNEMİNE VURGU YAPILDI
Yazar Ayşen Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşen
panelde Avukat Tuba Torun ve
Gazeteci-Yazar Sibel Hürtaş katılımcılara dikkat çekici bilgilendirmede bulundu. Kadına karşı
şiddetle mücadelede İstanbul
Sözleşmesinin önemine vurgu
yapan Avukat Tuba Torun; 6284
sayılı yasa, kadına yönelik şiddet ve hukuki çözüm yollarıyla
ilgili açıklamalarda bulundu.
KADINA YÖNELİK
PSİKOLOJİK, EKONOMİK
VE CİNSEL ŞİDDET
Gazeteci-Yazar Sibel Hürtaş, cezaevlerinde kadınlarla
görüşerek yazdığı kitaptan
örnekler vererek şiddet gören
kadınların yaşadıklarını ve kendi
değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşırken, Yazar Ayşen
Şahin ise kadınların iş hayatında
yaşadıkları olumsuzlukları, karşı
karşıya kaldıkları çeşitli şiddetleri, kariyerlerini oluşturma sürecinde karşılaştıkları zorlukları ve
zorbalıkları anlatarak, kadınlara
yönelik uygulanan psikolojik,
fiziksel, ekonomik ve cinsel
şiddetten örnekler verdi.

25 Kasım
Kadına
Yönelik
Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele
Günü’nde
Bodrum Belediyesi tarafından
iki ayrı etkinlik
düzenlendi.
Nurol Kültür Merkezi’nde
Yazar Şebnem İşigüzel’in kaleme aldığı, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği ve Nazan
Kesal’ın sahnelediği, İran’ın
güçlü kadın şairi Furuğ
Ferruhzad’ın hayatının anlatıldığı tek kişilik oyun ‘’Yaralarım Aşktandır’’ izleyici ile
buluşurken, Herodot Kültür
Merkezi’nde Bodrum Müzik
Akademisi Nev’eser Kadınlar
Topluluğu Özel Konseri vatandaşlar tarafından yoğun
bir ilgiyle karşılandı.
Nurol Kültür Merkezi’nde
sahnelenen oyuna, Bodrum
Belediye Başkan Yardımcısı
Ummahan Yurt, Bodrum
Belediyesi meclis üyeleri,
Bodrum Kadın Dayanışma
Derneği üyeleri ve Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Komisyonu
üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Oyun sonrası Nazan Kesal’ın
performansı ayakta alkışlandı. Oyunu çok beğendiğini
ifade eden Başkan Yardımcısı
Ummahan Yurt; ‘’Kadınların
demokrasi, eşitlik ve insan
hakkı mücadelesini hep
birlikte büyük bir dayanışma
içinde sürdüreceğiz. Yaşamı biçimlendirdiğimiz her
alanda sözümüz olacak. Eşit

ve özgür bir ülke biz kadınların ellerinde yükselecek.’
dedi. Yurt, Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras adına
Nazan Kesal’a performansı
için teşekkürlerini iletip çiçek
takdim etti. BKD Başkanı
Figan Erozan ise Başkan
Yardımcısı Yurt’a ‘’İstanbul
Sözleşmesi Bizim, Vazgeçmiyoruz.’ yazılı tişört hediye
etti.
KADINLAR
KADINLAR İÇİN SÖYLEDİ
Yeşilçam Film Müzikleri’nin
seslendirildiği Herodot
Kültür Merkezi’ndeki konsere katılan Bodrum Belediye
Başkanı Hüseyin Tutkun
konser ardından konuşma
yaptı. Konuşmasına Karadağ’da ülkemizi ve Bodrum’u
temsil eden Başkan Aras’ın
selam ve sevgilerini ileterek
başlayan Tutkun, Bodrum
Belediyesi olarak sanatın
ve sanatçının her zaman
yanında olduklarını ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele
Günü’nde Nev’eser Kadınlar
Topluluğu’nu misafir etmekten duyduğu mutluluğu dile
getirdi.
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Başkan Aras, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
nedeniyle yayımladığı mesajında, ebedi Başkomutan, Cumhuriyetin ve bağımsızlığın mimarı
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 83’ncü yıl dönümünde
saygı, minnet ve özlemle andığını belirtti.

Başkan Aras, mesajında
şu ifadelere yer verdi:
“Gerek cephelerde gerek
siyaset alanlarında üstün
başarılar sağlayan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk,
fikirleriyle, duruşuyla, kişiliğiyle, dünya görüşüyle
silinmez bir iz bırakmıştır.
Ulu Önder, gerçekleştirdiği devrimler ile Türk
milletine çağ atlatmış,
Türkiye Cumhuriyeti’nin
dünya ülkeleri arasında
saygın bir hale gelmesini
sağlamıştır. Hayatının en
son anına kadar ülkesine
hizmet etmiş olan bu
büyük insan:
“Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu
temel mihver üzerinde
akıl ve ilmin rehberliğini
kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar”
demek suretiyle kurduğu
Cumhuriyete sahip olunmasını ve çok çalışılarak

bilimde ileri bir seviyeye
çıkılmasını istemiştir.
Bugün bizler de Mustafa Kemal Atatürk’ün
gösterdiği istikâmet
doğrultusunda; Cumhuriyetimizin kuruluş
ilkelerine, fikir ve ideallerine sımsıkı bağlı kalarak,
Cumhuriyetimizin temel
değerlerini koruyarak,
kazanımlarını arttırarak
yolumuza kararlılıkla
devam ediyoruz.
İçinde bulunduğumuz
yüzyılda, Atatürk’ün fikirlerini anlama, koruma ve
gençlerimize aşılayarak
gelecek yarınlarımızı
şekillendirmeliyiz.
Bizlere, Cumhuriyeti ve
eserlerini emanet bırakan Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü ve ebediyete
intikalinin 83’ncü yılında
minnet ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde
saygıyla eğiliyorum.”

Bodrum 10 KASIM’da
Büyük Önder ATATÜRK’ü andı

Belediye meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, saat
09.05’te sirenler eşliğinde
2 dakikalık saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunması ile
devam etti.
Törene, Bodrum Kaymakamı
Bilgehan Bayar, Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
Belediye Başkan Yardımcıları,
İlçe Garnizon Komutanı Per.
Alb. Güngör Gündoğan, ilçe
daire amirleri, siyasi parti ve
sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve
çok sayıda vatandaş katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenklerin
sunulmasıyla başlayan tören,
Atatürk’ün hayata gözlerini
yumduğu saat 09.05’te, 2 dakikalık saygı duruşu ile devam
etti.
Saatler 09.05’i gösterdiğinde
sirenler eşliğinde Bodrum’da
hayat iki dakikalığına durdu.
Saygı duruşunda bulunuldu.
Tüm resmi ve özel araçlar
korna sesleriyle sirenlere eşlik
etti. Çalan sirenler eşliğindeki
saygı duruşuna cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar
da katıldı.
BODRUM’DA
MATEM SERGİSİ
Anma törenlerin ardından
Başkan Aras, Bodrum Belediye Meydanı’nda Atatürk’ün
fotoğraflarının yer aldığı ve
10 Kasım 1938 yılında hayata
gözlerini yumduktan sonra
ardından düzenlenen törene
ait fotoğrafların bulunduğu
“Matem Sergisi”ne katıldı.
10 Kasım Atatürk’ü Anma
etkinlikleri kapsamında Hayırlı
Sabancı Anadolu Lisesi’nde
Atatürk’ü anma programı düzenlendi. Programa, Bodrum
Kaymakamı Bilgehan Bayar,
Belediye Başkan Yardımcıları İlknur Ülküm Seferoğlu,
Hüseyin Tutkun ve ilçe protokolü katıldı. Ortakent Kerem
Aydınlar Ortaokulu öğrencisi
Saadettin Çelikel’in günün

anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Atatürk
anısına şiirler okundu. Öğrencilerinin hazırlamış olduğu
‘Uykusuz Geceler’ adlı oratoryo izleyenler tarafından büyük
beğeni topladı. Bodrum Özel
Bahçeşehir Koleji Orkestrası
tarafından Atatürk’ün sevdiği
şarkılar dinletisi gerçekleştirilmesinin ardından, İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen ‘Atatürk Sevgisi’
temalı yarışmalarda dereceye
giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, Bodrum
Belediyesi’nin hazırlamış olduğu film gösteriminin ardından
son buldu.
10 Kasım anma törenleri
kapsamında Herodot Kültür
Merkezi’nde “Evlatların Seni
Unutmayacak” adlı Mustafa
Kemal 3D film gösterimi ve
söyleşisi gerçekleşti. Söyleşide,
Bodrum Belediye Meydanı’nda düzenlenen törenden
görüntülerin yer aldığı video
gösteriminin ardından, Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen
proje yönetmenliğini Mustafa
Tekeli’nin yaptığı üç boyutlu
film gösterimi yapıldı.
Gösterimlerin ardından,
Atatürk’ün kişiliği, sivil hayatı
ve askeri başarıları üzerine
konuşma yapan Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
konuşmasında O’nun üzerimizde bıraktığı büyük etkilerden söz etti. Aras konuşmasının devamında şunları söyledi:
‘’O’nun kurduğu Cumhuriyet’te yaşama şansı O’nu her

geçen gün beynimizde zihnimizde yüreğimizde daha da
büyütüyor. Savaştığı dönemde
düşman komutanların bile
saygısını kazanmış bir liderdi.
Atatürk tabulaştırılamaz, putlaştırılamaz. Atatürk yıkılamaz.
Çünkü O’nun fikirleri çağdaşlığın da ötesinde.’ dedi.
Anma etkinliği, Aras’ın konuşmasının ardından Atatürk’ün
amcazadesi, akademisyen
yazar Selin Söğütlügil ve
gazeteci yazar Özlem Özdemir’in günün anlam ve
önemini anlatan söyleşileriyle
devam etti.
Etkinlik Özlem Özdemir
tarafından kaleme alınan ve
Atatürk’ün manevi kızı Prof.
Dr. Afet İnan’ın yaşam öyküsünü anlattığı kitabı ‘’Afet’’ in
imza töreniyle sona erdi.
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, Türkiye Tanıtım
Araştırma Demokrasi ve Laik
Oluşun Vakfı (TÜLOV) Bodrum Temsilciliği’nin, Trafo
Hakan Aykan Kültür ve Sanat
Merkezi’nde düzenlemiş
olduğu ‘Atatürk’ü Anma, Anlama ve Yaşatma’ etkinliğine
katıldı. TÜLOV Gençlik Temsilcisi Deniz Kazmaz ve Yazar
Şair Belgeselci Dursun Özden’in konuşmacı olarak yer
aldığı etkinlikte Başkan Aras,
Atatürk’ü, onun fikirlerini, ilke
ve devrimlerini dünyaya doğru anlatmak için çalışmalar
yapan oluşumları çok değerli
bulduğunu ifade eti. Program
‘Atatürk’ün İzinde’ adlı belgesel gösterimi ile son buldu.

