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Dünyanın en büyük dört turizm fuarından birisi
olan 25’inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm
ve Seyahat Fuarı (EMİTT), Beylikdüzü TÜYAP
Kongre ve Fuar Merkezi’nde başladı. Fuarın incisi bu
yıl da Bodrum standı oldu. • Haberi 11’de

Bodrum Belediye Başkanlığı
ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı arasında “Saha Çözüm
Hareke ti” iş birliği protokolü
imza töreni gerçekleşti. “Saha
Çözüm Hareketi” olarak hayata
geçirilecek olan protokol ile ilgili
sözleşme taraflarından Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı
Seyhun Şahin, uygulama verileri
ile birlikte ayrıntılı bir sunum
gerçekleştirerek bilgiler verdi.
• Haberi 10’da

Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi,
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret etti. • Haberi 4’te

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tohum Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Bodrum Tohum Takas Şenliği” Mumcular-Bahçeyaka Mahallesi’nde bulunan Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi’nde yapıldı. • Haberi 5’de

Bodrum Belediyesi ve Muğla Veteriner Hekimler Odası (Muğla VHO) ile Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma
Grubu arasında “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon
Projesi” protokolü imzalandı. • Haberi 7’de
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Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü, Bodrum’da bir hafta sürecek etkinliklerle kutlanacak.

ETKİNLİK
PROGRAMI
4 Mart 2022

Panel		
: Mor Cepken Şöleni
Saat		
: 13:30- Herodot Kültür Merkezi
Konuşmacı
: Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar,
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel,
Prof. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Prof. Dr Pınar Ülgen, Doç. Dr.
Münevver Ebru Zeren, Dr. Öğr. Üyesi Dilara Uslu, Dr. Öğr. Üyesi
Fatma Aysel Dıngıl Ilgın, Bodrum Belediyesi TCE Büro Sorumlusu
Esra Kıymaz

7 Mart 2022

Tiyatro : Kurdele Ya Da Artı Sonsuz
(Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)
Saat
: 20:00- Nurol Kültür Merkezi

8 Mart 2022

Fotoğraf Sergisi : Bodrum Belediyesi Sözlü Tarih Çalışmaları
“Anılarla Bodrum Sohbetleri” Çalışma Grubu
Geçmişten Günümüze Bodrum’da Kadın ve Yaşam- Sergi Açılışı
Saat		
: 10:30- Trafo Kafe YEEP
Saat		
: 11:00- Trafo Kafe Basın Toplantısı
Katılımcılar
: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye
Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, İlknur Ülküm Seferoğlu, Kadın
Koalisyonu Koordinatörü, İlknur Üstün, Avrupa Kadınlar Lobisi
Uzman Dr. Selda Acuner, RWI Program Danışmanı Bahar Özden
Coşgun

9 Mart 2022

Resim Sergisi
: MSKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kadın Sanatçılar
Sergi Açılışı Saat : 13:00 – Herodot Kültür Merkezi
Söyleşi
: Sanatta, Siyasette ve Hayatta
		
Kadınların Yolculuğu
Saat		
: 14:00 – Herodot Kültür Merkezi
Katılımcılar
: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Eski Bakan İmren Aykut, Şair/Akademisyen Yelda Karataş, Gazeteci /Yazar
Ayşe Düzkan, Akademisyen Doç. Dr. Esra Sağlık, Müzisyen/ Yazar
Jehan Barbur, Sporcu Yeliz Yılmaz

10 Mart 2022
Tiyatro Oyunu
Saat		
Konser
Saat		

: Hayal Satıcısı- Berna Laçin
: 17:00 Nurol Kültür Merkezi 11 Mart 2022
: Neveser Kadın Topluluğu
: 20:00 Herodot Kültür Merkezi

4 -11 Mart tarihleri arasında
düzenlenecek “8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü” etkinlikleri kapsamında tüm kadınlara
çağrı yapan Bodrum Belediye
Başkan Yardımcısı Ummahan
Yurt; güvenli, eşitlikçi ve şiddetsiz
bir kent için kadınlarla birlikte çalışmaya, üretmeye kararlı olduklarını belirterek şunları söyledi:
“Toplumsal cinsiyet eşitliğinin
yerleştirildiği, yaygınlaştırıldığı;
her türlü ayrımcılığın ve ötekileştirmenin ortadan kalktığı
bir toplum hem dünya hem
ülkemiz için hem de Bodrum
için en büyük taleplerimizden
ve amaçlarımızdan biri. Bodrum
Belediyesi olarak bu hedefe
doğru ilerlerken sizlerle 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
vesilesiyle gerçekleştireceğimiz
etkinliklerimizi duyurmak isterim.
Kadının yok sayıldığı bir toplumu
medeniyet ölçüsü çerçevesinde
değerlendirmek mümkün değildir. Bodrum Belediyesi güvenli,
eşitlikçi ve şiddetsiz bir kent için
kadınlarla birlikte çalışmaya,
üretmeye kararlı. 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri
kapsamında gerçekleştirileceğimiz programlara katılımınız bizi
onurlandıracaktır.”
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerle ilgili olarak
Dernek Başkanı Figan Erozan ise
şöyle konuştu:
“Kadınların eşitlik ve özgürlük
mücadelesini başlattığı 16.yy’dan
19. yy’a gelindiğinde, tarih 08
Mart 1857’yi gösteriyordu ve
Amerika’nın New York eyaletinde, olağanüstü bir grev başlatıldı.
Talepler çok açık ve netti: Eşit
ücret, 8 saatlik mesai ve insan
onuruna uygun çalışma koşullarının oluşturulması. Grev sırasında fabrikada çıkan yangında kilitli
kalan kadınlar yanarak öldüler.
İşte, o andan itibaren kadınların
8 Mart 1857 tarihinde verdikleri
o mücadeleyi ve tüm dünyada
kadınların evlerde, fabrikalarda,
sokaklarda, adliyelerde, meclislerde ve erkek egemen siyasete
ve patriarkaya karşı verdikleri
mücadeleyi ve direnişi kutlamak
için alanlara çıkıyorlar. 8 Mart her
kadının hem kendisi için verdiği
mücadelenin hem de bir araya
gelen kadın örgütlülüğünün
kutlandığı bir gündür. Kadınlar
eşitlik mücadelesinden asla vazgeçmediler, bugün bu mücadele
her zaman ki kadar elzem ve
kaçınılmaz.”
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Bodrum sevdalısı
şahane insanlar;
İnsan ve hayvan arasındaki farMerhaba.. Ben Bodrum’a 18 yaşında geldim.
Masmavi denizi, yemyeşil alanları,
Willys Jeep’leri ve şahane insanlarını o
yaşımda tanımaya başladım.
Edip Cansever’i, Bedri Koraman’ı, Yeni
Türkü’yü, Grup Gündoğarken’i ve daha
nice sanatçıları Bodrum’da tanıdım.Onlarla oturup sohbet edebilirdin, yolda
yürürken karşılaşabilirdin.
Zeki Müren’i görürdün mesela halk
ile kol kola girmiş şarkılar söylerken
Halikarnas Caddesi’nde.
Pazarda Sezen Aksu’yu görebilirdin domates alırken…
Bodrum geceleriyse bir başkaydı…
Tanju Okan’ı görürdün Bodrum’da, Ferdi Özbeğen’i,
Ali Poyrazoğlu’nu, Fedon’u, Masmavi gözleriyle Fatma
Girik’i ve nicelerini.
Hayatlarını kaybeden tüm Bodrum sevdalılarını rahmetle anıyorum.
Yeni acımız Akrep Nalan’ımıza da Allah’tan rahmet
diliyorum.
İşte böyleydi Bodrum sevdası…Unutulmaz, bırakılmaz, vazgeçilmez.
Sanat ve sanatçı kokardı sokaklarımız.

Bodrum halkı evlerini açardı uzun
saatler yol almış ve gelmiş sevdalara.
Yıkık dökük iskelelerimizden barış
dolu, huzur dolu tekneler mavi sulara açılırdı günbegün…
Para değil, mutlu olmak konuşulurdu daha çok mavi boyalı pencereli
evlerde, dükkanlarda…
Ve gerçekten de herkes daha mutluydu.
Biz böyle sevdik Bodrum’u. Böyle
sevdalandık Bodrum’a.
Manavlar Caddesi’nde gurur kaynağımızdı MANDALİNAMIZ…
Ziyaretimize gelen yerli-yabancı
turistlere bol bol ikram edilirdi.Almadan gitmezlerdi
turistler.Bazıları arabalarıyla durur bahçelerden sarkan
mandalinamızı dallardan aşırırlardı gülümseyerek…
Güzel kokardı bahçelerimiz, sokaklarımız, caddelerimiz.
Bodrum’a koca koca tırların gelip, onlarca – yüzlerce
kasa dolusu mandalinaları yükleyip ayrıldıklarını,
duvarda oturup ayaklarımızı sallandırarak izlerdik
“vayy be” diyerek.
O izler silineli çok oldu Bodrum’da.
Kimi anlatılan çok fakirlikten satılan bahçeler, kimi
anlatılan dedeler babalar vefat edince, kimi anlatımlarda sohbet gecelerinde sohbet yarıda kalmasın diye.
Aslında satılmaya başlanan o güzel mandalina bahçe-

Bodrum Belediyesi’nin su baskınlarını önlemek
için başlattığı çalışmalar kapsamında
Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Yalıkavak’ta
çalışmalarını sürdürüyor.

Yalıkavak Mahallesi’nde, yaz
sezonuna girildiği için ara
verilen dere yatağı çevre
düzenlemesi çalışmaları yeniden başlatıldı. Ani ve şiddetli
yağışlarda taşkınlara neden
olan bölgede olumsuzlukların
önüne geçmek için yaklaşık 1
aydır devam eden çalışmalarda
perde ve beton zemin inşaatı
sürüyor.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri
Müdür Yardımcısı Okyay Pay,
geçen yaz sezonuna denk
gelen dönemde ara verilen
çalışmalara tekrardan başladıklarını ve derenin daraldığı kesime kadar yağmur suyu hattı

çalışmalarının devam ettiğini
ifade etti.
Fen İşleri ekipleri, yağmur suyu
drenaj hattı çalışmalarının yanı
sıra yarımada genelinde üstyapı çalışmalarına da aralıksız
devam ediyor. Bitez Mahallesi’nde bisiklet ve yaya yolu çalışmaları devam ederken yeni
devlet hastanesi bağlantı yolu
yapımı da tüm hızıyla sürüyor.
Çalışmaların devam ettiği
bölgelerde Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, Başkan
Yardımcısı Önder Batmaz ve
Fen İşleri Müdürü Ece Erdoğan
Karadan ile birlikte incelemelerde bulunuyor.

leri, zengin olmayı vadetmedi.Belki de hiç istemedi
zengin olmayı.
Asıl zenginliğin, içinde mandalina ağaçlarıyla dolu
bahçeler olduğunu öğrenmek şimdiki torunlara nasip
oldu.
Toprak her yerde bir değerdir.Hele üzerinde coğrafi kimliğine uygun bir ürün de veriyorsa.Zenginlik
budur işte.
Bodrum Mandalinası suludur, dolgundur, içi bol
çekirdeklidir, ünlüdür.
Mandalina Bodrum’a yakışıyor.Enerji veriyor.Tıpkı
kendisi gibi.
Ayrıca bereketli, her beğeniye uygun işlenip değişik
tatlarda sunulabiliyor.
Mesela; mandalinanın yağından yapılan ve kimyasal
içermeyen sabunu üretildi ve tek oldun Türkiye’de.
Bölgemizde çok değerli yöneticiler, şefler ve kendini
mesleğine adamış bir çok yetenekli Bodrum aşığı insanımız var.
Bodrum Mandalinası’nı yaşatmak ve keşfedilecek yeni
tatlarla gelecek kuşaklara aktarmak için yapılan bu
oluşumun her anına katkıda bulunmak için Bodrum
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği olarak her türlü
desteği vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.
BOYDER yaşadığı, yaşattığı ve destek olduğu tüm
çalışmalarda Bodrum markasının değerini her zaman
bilen bir anlayışla var olmuştur ve bu anlayışla var
olmaya devam edecektir.
Saygılarımla,
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Başkan Aras: Yanan Alanları Kaçak Hafriyatla Doldurdular
Gelişigüzel alanlara moloz ve
inşaat atıklarını döken firmaların
belirlenip en üst seviyeden ceza
kesileceğini belirten Başkan
Ahmet Aras, kolluk kuvvetleriyle de iletişime geçerek konu
hakkında bilgi verdi.
Başkan Aras: “Suç duyurusunda bulunacağım”
Dereköy Mahallesi Kavakderesi
Mevkii’nde açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, “Hafriyat firmalarının burada yaptığı katliamı
tespit etmeye ve gerekeni yapmaya geldik. Bu bölge özellikle
Turgutreis, Dereköy, Gümüşlük,
Yaka ve Gürece arasında doğal
karakterini koruyan bir bölge.
Ancak maalesef Bodrum’a
yakışmayan insanlar ve firmalar
tüm hafriyatlarını buraya dökerek bu güzelim doğa parçasını
mahvetmişler. Biz belediye
olarak üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapacağız ve gereken
bütün yasal süreci işleteceğiz.
Kaymakamlığımız ve İl Çevre
Müdürlüğümüz de gerekli
işlemleri başlatacak. Ayrıca ben,
belediye başkanı ve bu kentin

bir vatandaşı olarak Cumhuriyet Savcılığına bu vatandaşlar
hakkında suç duyurusunda
bulunacağım.” diye konuştu.
“Hafriyatı istediğiniz yere
dökemezsiniz”
Bulundukları bölgenin imar
planı olmayan, doğal karakterinin korunması gereken bir
arazi olduğunu ifade eden
Başkan Aras, “Ama maalesef
yine kural tanımaz, doğa ve

insan sevmez kişiler burada
bir katliam gerçekleştirmiş. Biz,
bunu buradan kaldıracağız
ve doğanın bu güzel parçası
yeniden canlanacak. Buralar
yanarken biz, hayatımızı ortaya
koyarak geldik; yangını söndürmeye çalıştık. Doğa burada
yeniden canlanmaya başlamış
ama maalesef bu doğa düşmanı şahıslar buna izin vermiyorlar.
Biz de onlara izin vermeyeceğiz. Birlikte bu kural tanımaz,

Başkan Aras’tan Arazi
Alımlarına Yönelik Uyarı
Büyük tarım arazilerinin ve
imarsız arazilerin alınması ve

Muğla Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi koordinesinde, Gümbet tekne
bağlama iskelesinin yanında inşa edilen kaçak ve ruhsatsız 46
adet derme çatma iskelenin yıkımlarına başlandı.
Bodrum Belediyesi tarafından
tekne ve iskele sahiplerine
20 gün önce gönderilen tebliğin ardından, bölgede kaçak
ve gelişigüzel inşa edilen
iskelelerin 12’si sahipleri tarafından kaldırıldı. Geriye kalan
iskelelerin yıkımı Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü

Bodrum
Şoförler ve
Otomobilciler
Odası yönetimi,
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras’ı
makamında
ziyaret etti.
Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın geçtiğimiz ay
gerçekleşen genel kurulunda
yeniden başkanlığa seçilen
Hasan Kablı ve yönetimi, Başkan
Aras’ı makamında ziyaret etti.
Hayırlı olsun dileklerini ileterek

doğa sevmez, dünya düşmanı
şahıslarla biz hesaplaşmasını biliyoruz. Hafriyatı istediğiniz yere
dökemezsiniz. İstediğiniz yerde
kazı yapamazsınız, iş makinesi
çalıştıramazsınız. Çünkü Bodrum’un her yerinde ya doğal ya
da tarihi bir değer vardır.” dedi.

bölünerek satılmasına yönelik
uygulamalar yapan kişiler olduğuna dikkat çeken Başkan Aras
şunları söyledi:
“Buraları kendi kafalarına göre
beşer yüz metrekare bölüp
vatandaşlara satıyorlar ve onları
kandırıyorlar. Daha sonra bu
gariban vatandaşlar buralara
ev yapmaya çalışıyorlar. Bu
Yaka’da, Dereköy’de, İslamhaneleri’nde var. Biz, bunları yakaladığımız anda gerekli işlemleri
yapıyoruz.
Aynı zamanda bu dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda
bulunuyoruz. Ben, burada
vatandaşlara sesleniyorum, sakın bunlara kanmayın. Tapusuz
bir yeri alamazsınız ve inşaat
yapamazsınız. Saf ve temiz
duygularla belki kendinize bir
yuva yapmaya çalışıyorsunuz
ama bu imkânsız. Elbet kanun,
hukuk, devlet burayı bulur ve
ortadan kaldırırız. Bu türden
yapılan uygulamaları da kamuoyuna duyuruyorum. Böyle
büyük arazileri alıp beşer yüz
metrekare bölüp de gariban
vatandaşlara satan dolandırıcılar hesabını verecekler.”

her zaman şoför esnafının yanında olduğunu belirten Başkan
Aras, Oda Başkanı Hasan Kablı
ve yönetim kurulu üyelerinin
sorunlarını dinleyerek ortak
çözüm arayışları yönünde fikir
alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından Bodrum
Belediyesi Çağrı Merkezine
giden Başkan Aras ile Bodrum
Şoförler ve Otomobilciler Odası
yönetimi, çalışmalar hakkında
bilgi alarak ulaşımla ilgili gelen
şikayetleri dinledi.

Yıkım Şefliği tarafından Zabıta
Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştiriliyor. Birçoğu tehlike
arz eden ve yıkılmak üzere
olan iskelelerin kaldırılmasıyla
bölgedeki görüntü kirliliğinin
önüne geçilmesi hedefleniyor. Yıkımların 3 gün içinde
tamamlanması planlanıyor.
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Bodrum Belediyesi ve Bodrum
Tohum Derneği iş birliğiyle
düzenlenen
“Bodrum Tohum
Takas Şenliği”
Mumcular-Bahçeyaka Mahallesi’nde bulunan Tarım
AR-GE ve Yerel
Tohum Merkezi’nde yapıldı.
Muğla ilçeleri yanı sıra çevre illerden gelerek tohum standı açan
katılımcılar ile renkli görüntülere
sahne olan tohum takas şenliğinde vatandaşlar ata tohumları ile
tanıştı. Ata tohumu olan karpuz,
çıtır büyük domates, bamya, ince
patlıcan, mısır gibi yerel tohumlar minik poşetler içerisinde takas
edildi.
Bodrum Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü’nün
katkılarıyla gerçekleşen şenliğe,
Bodrum Kaymakamı Bilgehan
Bayar, Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, Belediye Başkan
Yardımcıları, Milas Belediye
Başkan Yardımcısı Mehmet Ateş,
CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil
Karahan, İyi Parti İlçe Başkanı
Nevzat Kanber, Bodrum Tohum
Derneği Başkanı Ercan Arıkan,
Gürkan Ovalıoğlu (Tohum Dede),
Karaova muhtarları ile çok sayıda
vatandaş katıldı.
Bir dakikalık saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın ardından Karya
Çiçekleri Halk Oyunları gösterisi
ile başlayan şenlik halk arasında
Tohum Dede olarak bilinen Gürkan Ovalıoğlu’nun konuşması ile
devam etti. Ovalıoğlu, “Şanslı bir
beldede yaşıyoruz. Üreticilerimiz
belediyemiz tarafından olabildiğince destekleniyor. Burada
tohumlar üretiliyor ve korunuyor.
Bir dileğimiz var aldığınız bu
tohumlar üretilsin ve paylaşılsın.”
dedi.
Bodrum Tohum Derneği’nin kuruluş amaçlarını anlatan Dernek
Başkanı Ercan Arıkan ise “Hedefimiz ülkemizde kaybolmaya yüz
tutmuş yerel meyve ve sebze
ile endemik tohumların gelecek

Bodrum Tohum Takas Şenliği ile Ata Tohumları

nesillere aktarılması, hayvan
ırkların kaybolmaması için
çalışmak. Yok olma tehlikesi ile
karşı karşıya olan mutfak kültürü
ve yeme içme alışkanlıklarımızı
korumak ekolojik yöntemlerle
elde edilmiş ürünleri, küçük
üreticileri desteklemek. Ata tohum, zehirsiz tarım, temiz gıda
sloganı ile çalışıyor ve bunları
işleyen üyelerimizle cumartesi
günleri belediyemizin bizlere
tahsis ettiği Ortakent pazar
yerinde ürünlerimizi güvenle tüketicilerimize sunuyoruz.
Belediyemiz sadece turizmle
yetinmeyip tarım alanında da
pek çok çalışma yapmakta. Ülkemizin 5. tohum merkezini kuran,
bölgemizde pek çok çalışmayı
sürdüren başkanımız ve ekibine
tohuma sahip çıktıkları ve tarıma
destekleri için derneğimiz ve
Karaova halkı adına şükranlarımı
sunuyorum.” dedi.
Eylül 2019 tarihinde Bodrum
Belediyesi Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğü’nü Başkan Ahmet
Aras’ın verdiği destekler ile
kurduklarını ifade eden Belediye
Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz,
“Tohum AR-GE ve Yerel Tohum
merkezimizi kurduk. Yarımadanın genelinde ve Karaova’da
üreticilerimizin desteği ile 405
yerel tohumumuz tüm bilimsel
süreçlerden geçerek tohum
merkezimizde yerini alıp belediyemize ait olan tarımsal nitelikli
arazilerde çoğaltımına başlanmış
olup vatandaşımızla paylaşılma yoluna gidilmiştir. 205 adet
aday tohumumuzun da bilimsel
süreçleri devam etmektedir. Başkanımızın öncülüğünde yaklaşık

450
bin
yazlık ve
kışlık fideyi zorluk çeken üreticimizle buluşturduk. Küçük ve
büyük baş için yem ve saman
desteklerimiz yapılmış olup
desteklerimiz devam edecektir.”
şeklinde konuştu.
2006 yılında yürürlüklüğe giren
tohum yasasının içeriğinden ve
tohum takasının öneminden
bahseden Başkan Vekili Banu
Özberk konuşmasında şunları
söyledi:
“Dünya üzerindeki bütün insanlığın temiz iyi ve adil gıdaya
erişimi için yerel tohumların önemi ortada, sadece yerel açıdan
değil ulusal açıdan bakmalıyız.
Bunun için girişimler var Nuh’un
ambarı gibi orada mesela bizim
gambilya baklamız kayıt altında. Tohum takas şenlikleri çok
önemli yerel ve atalık tohumlarımıza bir can suyu.”
Tarımsal kalkınmanın öneminden
bahseden Başkan Ahmet Aras
ise tarımsal kalkınma kooperatifinin misyonundan bu kooperatifin çok kıymetli olduğundan
bahsetti. Kendi toprağımızı ve
kendi üreticimizi desteklemek

zorundayız diyen Başkan
Aras şunları söyledi:
“Tohum bizler için,
çiftçimiz için hayati bir
öneme sahiptir. Ancak
aynı zamanda milli bağımsızlık ve egemenlik
meselesidir. Bu yüzden
tohumlarımızı korumak
bizim birincil görevimizdir. Bodrum turizm
memleketi olarak algılanır
ama aslında Bodrum’un tarımda çok önemli bir geçmişi vardır.
1980’lere kadar tarımla devam
etti. Turizm işleri kolaylaştırdı.
İnsanları topraktan kopardı. Bu
işlerin dengeli gitmesi gerekiyor.
Turizm çok önemli bir pazar.
Üretim yapılacak tüketim de turizm de yapılacak. Üretim yapan
insanları siz topraktan koparırsanız mecburen dış ülkelere
muhtaç olursunuz ya da hibrit
tohumlarla sağlığınızın nereye
gittiğini bilemezsiniz. O nedenle
bunlara yerelde sahip çıkmanın
önemini biliyoruz. Bu çalışmaları
bu sebeple yapıyoruz. Bizim
amacımız küçük aile tarımını
korumak ve yaşatmaktır. İlk
tarımsal hizmetler müdürlüğünü
kurduğumuzda bu bir sürecin
başlangıcıydı. İlk yaptığımız tarım
çalıştayıydı. Ve ardından Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğümüzü kurduk. Biz, tarımsal kalkınma kooperatifini kurmak için yola çıktık
ve TARKO’yu kurduk. Tarımsal
Kalkınma Kooperatifimizin kurulmasına öncülük etmekten büyük
bir mutluluk duyuyorum, gurur
duyuyorum. Bunun arkasından
üretici pazarlarımızı oluşturduk
ve üreten insanların özgürce

kendi yaptığı ürünleri tüketiciyle
buluşturması için pazar yerlerimizi açtık.”
Başkan Aras “Bu kadar verimli
topraklarda tarım sonuna
kadar yapılır”
Yerinde üretimin çok önemli
olduğunun altını çizen Başkan
Aras, “Bodrum’da her türlü imkânımız var. Teknoloji, topraksız
tarım, dikey tarım var. Şehir seraları gibi teknolojiler var. Bunların
da araştırmalarını yapıyoruz.
Çalışmaları yapıyoruz. Halkımızla bunları da paylaşacağız.
Aynı zamanda bu kadar verimli
topraklarda tarım sonuna kadar
yapılır. Bunları nerede satacağız
diye mi düşünüyorsunuz? Siz
üretin biz bunu Bodrum’da tüketeceğiz. Ben belediye olarak alım
garantisi veriyorum.” dedi.
Konuşmaların ardından, tohum
meraklılarını, tohum derneklerini
ve gruplarını buluşturan şenlikte
kurulan stantlarda yerel tohumlar
takas edildi. Tohum çeşitliliğini
korumayı ve yerel tohumun
gelecek nesillere aktarılmasını
amaçlayan şenlikte halk oyunu
gösterileri, Bodrum Belediyesi
Şehir Tiyatrosu’nun genç oyuncularının sahneye koyduğu atalık
tohumla, hibrit tohum arasındaki
atışmayı konu alan eğlenceli bir
skeç sergilendi.
Atölye çalışmalarının yer aldığı
şenlikte çeşitli ikram ve yöresel
lezzetler sunuldu. Minik konuklara da yüz boyama sürprizi
dernek tarafından yapıldı. Şenlik
daha sonra Kıvanç Akkaç ve
Grup Pusula konseri ile sona
erdi.
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Bodrum Belediyesi desteğini sürdürüyor
Bodrum Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü, tarımsal
üretimin devamlılığı ve çiftçilerin
üretimi bırakmamaları için her
türlü desteğini sürdürüyor. Bu
çalışmalar kapsamında Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü tarafından
Pınarlıbelen Mahallesi Etrim Mevkii’nde bulunan Garaova Tarım
Kampı ve Uygulama Merkezi’nde
zeytin üreticilerine organik tarım
ve zeytin yetiştiriciliği konusunda teorik ve uygulamalı eğitim
verildi. Eğitimin ardından, Bodrum
Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel
Tohum Merkezi’nde düzenlenen
programda, sera üretimi yapan
çiftçilere gübre hibe edildi.
Zeytin Bahçesinde Budama Eğitimi
Garaova Tarım Kampı ve Uygulama Merkezi’nde geçtiğimiz
günlerde düzenlenen uygulamalı
programa Karaova Bölgesi Mahalle Muhtarları, zeytin üreticileri
ve vatandaşlar katıldı. Seminerde,
Ziraat Yüksek Mühendisi Filiz Nur
Ergeçgil ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Özer tarafından çiftçilere zeytin ve zeytin üreticiliği ile
organik tarım yetiştiriciliği anlatıldı.
Seminer kapsamında, Çömlekçi

Mahallesi’nde belediyeye ait örnek
zeytin bahçesi alanında, zeytin
üreticileri ve vatandaşlara uygulamalı olarak zeytin ağacı budama
eğitimi verildi. Zeytin ağacının
gençleştirilmesi ve ürün budaması üreticilere uygulamalı olarak
gösterildi.

Üreticilere Solucan
Gübresi Hibe Edildi
Planlı çalışmalar doğrultusunda,
Bodrum Belediyesi Tarım ARGE ve Yerel Tohum Merkezi’nde
düzenlenen törende çiftçilere
gübre desteği verildi. Bodrum
Belediye Başkan Yardımcısı
Tayfun Yılmaz, Karaova muhtarları ile birlikte 30 üreticiye 6
ton gübre, sıvı solucan gübresi
ve bordo bulamacı dağıtımını
gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün ortaklaşa başlattığı çalışma kapsamında, yarımadada caddelerde ve sokak
aralarında bulunan turunçlar toplanarak katma değerli ürün haline dönüştürülecek.
Çarşı, Konacık ve Turgutreis
mahallelerinden başlatılan
toplama çalışmalarında yaklaşık
500 ağaçtan elde edilen turunçlar, Bodrum Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi (TARKO) bünyesinde
gerçekleştirilecek üretimle reçel
ve marmelat yapımında kullanılacak. Bu çalışmayla birlikte
ürünlerin dalında çürümeyerek

değerlendirilmesi sağlanmış
oldu. Çalışmaları yerinde takip
eden Bodrum Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürü Çağla Turhan,
“Doğal olarak Bodrum’un caddelerinde, orta refüjlerde çok
fazla turunç var. Biz de Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte
organize bir çalışma başlattık.
Bu turunçlarımızı toplayıp Bod-

rum TARKO’ya teslim edeceğiz
ve reçel yapılacak. Kilolarca
ürün toplanıyor, bu gibi ürünleri
bundan sonra da değerlendirmeye devam edeceğiz” diye
konuştu.
Reçel haline dönüştürülecek
olan ürün Bodrum Belediyesi
etkinliklerinde halkın beğenisine
sunulacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras’ın öncülüğünde, Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü tarafından
başlatılan üreticilerine destek
projelerinin hızla sürdüğünü ifade
eden Belediye Başkan Yardımcısı
Tayfun Yılmaz, “Bugün ülkemizde,
ağırlaşan ekonomik şartlar nedeniyle artık üretim yapmak iyice
zorlaştı. Üreticilerimizin son zamlardan sonra ciddi bir ekonomik
yükün altında olduklarını yakından
biliyoruz. Bodrum Belediyesi olarak bir nebze olsun üreticilerimizi
desteklemeye çalışıyoruz. Geçen
seneden bu yana yüzde 350-400
bandında artan gübre fiyatlarından dolayı sera üreticilerimize 6
ton gübreyi teslim ettik.” dedi.
Üretici Desteklerden Memnun
Bodrum Belediyesi’nin yaptığı bu
uygulamadan oldukça memnun
olan üreticilerden Çiftçi Sabri
Şengör, gübreye gelen zamlardan
çiftçilerin üretemez durumu geldiğini ifade ederek verilen desteklerden mutlu olduklarını söyledi.
Üreticiler, bugüne kadar çiftçiye
verilen destekler için Bodrum
Belediyesi’ne teşekkür etti.
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“Deliliğe”

DEVAM

Hayvan hakları deyince aklına
Panter Emel gelenlerden
misiniz bilmiyorum? Ne yazık
ki algısı olumsuz yaratılmış bu
önemli mücadele insanı olmasaydı, belki de bugün hayvan
hakları mücadelesi bu noktaya
gelmezdi. Zira Panter Emel
gibi davasının delisi olanlar
sayesinde bütün sorunlar açığa
çıkar, görünür olur. Panter
Emel ile özdeşleşen bir dönemin tüm mücadele insanları
bugünün hayvan hakları mücadelesinin
karşısına dikilmiş duvarları yıkmada
önemli rol almışlardır.
Peki hayvan hakları ihlalleri sorunu çözülmüş müdür? Elbette hayır, ama görünür
hale gelmesi, bu konuyu daha çok insanın
sahiplenmesini, konunun hukukunun kurumsallaşmasını, kampanya yöntemlerinin
gelişmesini, sağlık desteklerinin artmasını, yerel yönetim hizmetlerinin yeniden
tanımlanmasını ve elbette demokratik
toplum kurumlarının hızla çoğalmasını
sağlamıştır.
Şimdi bu durduğumuz yerden manzaraya
bakalım: Elimizde 2004 tarihli ve 5199
sayılı yasa var. Yetersizliği yıllarca tartışıldı
ve yine yeni yetersizlikle 2021’de değişikliğe uğradı. Bu değişiklikteki esas amaç
hayvana şiddet, öldürme, tecavüz, işkence
gibi fillerde cezanın kabahat olmaktan
çıkarılıp TCK’ya alınması idi. Evet bu
konuda cezalar artırıldı ama hayvana karşı
işlenen suçlar kapsamında 6 aydan başlayan hapis cezalarının öngörüldü. Ancak

6’lık hapis cezası,
hapis cezası olmuyor ve adli para
cezasına çevriliyor.
Bu nedenle cezanın
ancak
2 yıl 1 ayın üzerinde olması gerekiyor
ki tutuklama olsun.
Ama eğer suçu işleyen 5 yıl içesinde
aynı suçu işlerse
tutuklama oluyor.
Bu hukuki düzenlemeler her zaman
geliştirilmeye açık.
Gelelim daha zorlu olanlara:
1- Hayvan satışlarıyla mücadele: Yasaya
göre ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve
köpek bulundurulması yasaklandı ama
internet, katalog ve broşür üzerinden hayvan satışı devam ediyor. İnsanlar hayvanları satın alarak değil bakım evlerinden,
sokaklardan sahiplenirse hayvanları kimi
zaman sakat bırakan üretimlerin, sahiplenip terkedilmelerin önü alınmış olur.
Ancak ticaret kanununa tabi bir iş alanı
olan pet shop’ların sahiplerinin yoğun bir
lobisi var. Bunu da aşmak, farkındalığın
artırılmasına bağlı.
2- Hayvanat bahçeleri: Hayvanat Bahçesi
adı altındaki bir çeşit hayvan cezaevlerinin
artık bir son bulması gerekiyor. Zira doğasından çok uzaklara getirilen bu hayvanların yaşam hakları ihlal ediliyor. Her ne
kadar yasada adına “doğal yaşam parkı”
gibi süslü bir ifade konsa da, pengueni
getirip bir akvaryuma seyirlik koymak,
ya da bir Afrika hayvanını dar bir alana
sıkışmaya mahkum etmek artık kabul

edilemez. Doğal yaşam parkı, ülkemizin
kendi hayvanlarını sessizce izleyeceğimiz
doğal alanlar olmalı.
3-Yunus parkları ve akvaryumlar: Yunus
parklarına yeni hayvan alınmayacak dense
de bunun denetimi çok zor. Böyle bir suç
işleyen büyük turizm yerlerine kesilecek
cezalar katlanılamayacak rakamlar değil.
Bu parkların tamamen kapatılması gerekiyor. Akvaryumlar da aynı şekilde. Bodrum
gibi kıyılardaki tatil beldelerinde yunus
parklarının varlığı ve özellikle turizme getirisi bu bölgedeki hak mücadelesini daha
zorlu kılıyor. Ama yunuslar havuzlarda
değil denizlerde yaşamalı. Ölü balıkla
değil, avlanarak beslenmeli.
4-Av cinayeti: Yasada nesli tükenmekte
olan hayvanlara karşı şiddete daha yüksek
bir hapis cezası var. Ama nesli tükenmekte olan türlerin avlanmasına izin veriliyor.
Avcılıkla ilgili adım atılmıyor; çünkü
avcılık lobisi bastırıyor. Üstelik bakanlık eliyle avcılık kotası açılıyor. Avcılık
hayvan hakları mücadelesinin önündeki
en önemli mesele. Özelikle dışarından
gelen zengin avcılara kota ile av cinayeti
işletilmesi karşısında yoğun kampanya
yürütmek gerekiyor. Tabii hala keyfi için
tilki, domuz avına çıkan vatandaşlara da
dur demek gerekiyor.
5-Yasaklı ırk: Bu konu en çok kanayan
yara. Köpek eğitmenleri ve uzmanlar
defalarca TBMM’ye gelip tehlikenin ırkla
değil, bu sebeple yetiştirilmiş hayvan ve
dolayısıyla sahibi olan insanla ilgisi olduğunu anlattılar. Ancak kamuoyu baskısı
nedeniyle, işlenen suçlardan bütün bir ırk
cezalandırılıyor. Köpek dövüşleri yasal olmamakla beraber facebook’a düşecek kadar açık alanda yapılıyor ve burada dövüş

için yetiştirilmiş ama artık gözden düşmüş
köpekler sokağa salınıyor. Aynı şekilde etrafa korku vermek için eğitilenler var. Bu
tamamıyla insana ait suç. Evinde barışçı
bir ortamda eğitilen ve doğasına uygun
koşullarda gezdirilen hayvanların toplatılmasına müsaade etmemek gerekiyor.
6-Son olarak Bodrum özelinde bir şeyler
söylemek gerekirse; özellikle pandemi
şehirden yazlık yerler daimi göçü artırdı.
Ülkenin çok yerinden hem hayvan sahibi
ve hayvan sever, hem de hayvanla birlikte
yaşamak istemeyen, korkan, ürken insanlar küçük bir tatil beldesinde buluştu. Bu
durum ev kiralama güçlüklerinden tutun
da komşunun gezen tavuğuna saldıran
sahipli köpeğin tüfekle vurulmasına dek
sorun olarak ortaya çıkıyor. Özellikle
de yazlıkların yoğun olduğu ilçede, yaz
boyunca bakılıp terkedilen hayvanların
sorumluluğu yerel yönetime düşüyor.
Hayvanların yalnızca bakımı değil,
şehirde güvenle yaşayabilmeleri, şiddete
uğramaları, vurulmaları ya da örneğin
trafik kazası durumunda müdahale
edecek ekibe kadar, belediyelerin kadrolarını tahkim etmesi gerekiyor. Köpek
sahiplerine ev verilmemesi gibi sorunlar,
kimi zaman köpeklerin terkedilmesine
kadar varıyor. Tüm bunlar yerel yönetimlerin hayvan hakları ile ilgili birimleri için
çözülmesi gereken sorunlar. Ama yerel
yönetimler kendilerini yalnız hissetmesin,
zira kendi kadrolarının çok daha fazlasıyla
gönüllü bekleyen bir insan gücü var. İyi ki
de var. Unutmayın gönüllüler sizin işinizi
zorlaştırmak için değil paylaşmak için varlar; ama paylaşırken de “delisi oldukları
davalarının” hayvan refahını yükseltmek
olduğunu unutmayın.

Bodrum Belediyesi, sokaktaki
canların daha iyi şartlarda rehabilite edilmesi için Muğla Veteriner Hekimler Odası ve Bodrum
Kent Konseyi Hayvanların Yaşam
Hakkını Koruma Çalışma Grubu
ile birlikte iş birliği protokolüne
imza attı. Protokol imza töreninde
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Belediye Başkan Yardımcıları Ummahan Yurt, İlknur Ülküm
Seferoğlu, Veteriner İşleri Müdürü
Serkan Kanik, Muğla Veteriner
Hekimler Odası Başkanı Serkan
Alpözen, Bodrum Kent Konse-

yi Hayvanların Yaşam Hakkını
Koruma Çalışma Grubu Temsilcisi
İnci Kutay ile bazı üyeleri ve basın
mensupları katıldı.
Programın açılış konuşmasını
yapan Başkan Ahmet Aras, daha
önce de bir protokol imzaladıklarını belirterek şunları söyledi:
“Özellikle sahipsiz hayvanlarımızın kısırlaştırılması ve kayıt altına
alınması ile ilgili çalışmaları birlikte
sürdürüyorduk. Bu son gelişmelerle birlikte özellikle sahipsiz
hayvanların hedef haline getirildiğini görüyoruz. Gaziantep’te
yaşanan olay çok vahim bir olay.
Bunları nasıl önleriz diye düşünürken hemen suçluyu bulup sokak
hayvanlarını hedefe oturtmak
doğru bir yaklaşım değil. Bu konuda bizlerin üzerine düşen çok iş
var. Sadece rehabilitasyon merkezi
işletmekle bu işler olmuyor. Daha

çok katılımcı bir şekilde bütün
paydaşların da içinde olacağı
çözümler kullanılmalı.”
Muğla’da ilk olarak Bodrum’da
böyle bir iş birliği prtokolü yaptıklarını ifade eden Muğla VHO
Başkanı Serkan Alpözen ise, “Sokak hayvanlarının rehabilite edilip
tekrar yaşam alanlarına bırakılması
çok önemli. Biz burada bütün
paydaşlar olarak Bodrum’daki bütün sokak hayvanlarının
kısırlaştırılması, mikroçiplenmesi
ve kayıt altına alınması konusunda
elimizden geleni yapacağız. Yerli
ve yabancı turistlerden tek dileğim
lütfen Bodrum’a geldiğinizde getirdiğiniz hayvanı bırakıp gitmeyin.
Bütün mesele burada. En azından
barınağa teslim ederlerse biz
bakamayacağız denildiği takdirde
sokaklarda yaşamalarının önüne
geçmiş oluruz. Bizler de kısırlaş-

tırılmalarını yapıp, küpe takarak,
mikroçipleyerek yaşam alanlarına
bırakılmalarını sağlarız.” şeklinde
konuştu.
Bodrum Kent Konseyi Hayvanların
Yaşam Hakkını Koruma Çalışma
Grubu Temsilcisi İnci Kutay, “Sokak
hayvanlarının nüfusunun yoğunlaşmasındaki temel sebeplerinden
bir tanesi Bodrum’da yaşayan
insanların köpeklerine sahip
çıkmaması, kısırlaştırmamaları ve
sokaklarda serbest şekilde bırakmaları. Umuyorum bu çalışmadan
sonra ciddi bir mesafe kat etmiş
olacağımıza inanıyorum.” dedi.
Toplantı sonunda sokak hayvanlarının yaşamlarıyla ilgili basın
mensuplarının soruları yanıtlandı.
İmza altına alınan protokol ile
Bodrum Belediyesi sorumluluk
alanında popülasyonun yoğun olduğu yerlerde 5199 sayılı Hayvan

Bodrum Belediyesi ve Muğla
Veteriner Hekimler Odası (Muğla
VHO) ile Bodrum
Kent Konseyi Hayvanların Yaşam
Hakkını Koruma Çalışma Grubu arasında “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon
Projesi” protokolü
imzalandı.
ları Koruma Kanunu kapsamında
sahipsiz sokak kedi ve köpeklerinin kısırlaştırılması, mikroçip ile
işaretlenerek kayıt altına alınması
işlemleri, Muğla Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle yapılacak.
Sahipsiz sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, mikroçip ile işaretlenerek kayıt altına alınması sonrası
postoperatif bakımları sağlandıktan sonra alındıkları ortama
salınması süreçlerinde, Muğla
VHO’dan belirli bir koordinasyon
çerçevesinde destek alınması ve
böylelikle kısırlaştırma hizmetinin
ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Bu sayede; sahipsiz sokak
kedi, köpeklerin üremesi sonucu
popülasyonlarının artışının kontrol
edilmesi ve yaşam sürelerinin
iyileştirilmesi amaçlanıyor.
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‘‘Manipülasyon” kelimesini günlük
hayatımızda türlü şekillerde kullanabiliyoruz. “Manipülasyon yapma”
ya da “Beni manipüle etme” gibi
cümleleri kimi zaman çok öfkeli
kimi zaman şaka yollu kurabiliyoruz.
Fakat “manipülasyon”un tam olarak
ne olduğunu çoğumuz bilmiyoruz.
Tıpkı “duygusal şiddet”i çoğu zaman
tanımlayamadığımız gibi psikolojik
manipülasyon konusunda da tam
olarak bilgi sahibi olmadığımızdan
adını koyamayabiliyoruz.
Bu konu hakkında elbette en sağlıklı
açıklamayı uzman psikologlar, psikiyatristler
yapar. Fakat psikolojik manipülasyon bir şiddet
biçimi olarak uygulandığında ister istemez hukukun ve kadının insan hakları mücadelesinin de
alanına giriyor. Aslında bir nevi psikolojik şiddete
dönüşüyor. Psikolojik manipülasyon en genel
tanımla “İnsanları kendi bilgileri dışında veya
istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme”
demek. Manipülasyon, her zaman kötü niyetlerle yapılan bir şey olmadığı gibi hayatımızın bir
parçası aynı zamanda. Örneğin bir satıcının bir
ürünü satarken uyguladığı veya bir ebeveynin
çocuğuna yemek yedirmek için kullandığı ikna
teknikleri de manipülasyon olabiliyor. Ancak, bir
kişinin karşısındaki kişi üzerinde hakimiyet kurmak suretiyle istediğini yaptırması çoğu zaman iyi
niyetli olmayabiliyor ve aslında psikolojik şiddet
teşkil ediyor.
Manipülasyon her tür ilişkide gerçekleşebilir; aile
arasında, çiftler arasında, işçiyle işveren arasında,
siyasi yöneticilerle halk arasında, öğretmenle
öğrenci arasında, her yerde. Fakat bilhassa ikili
duygusal ilişkilerde yıkıcı bir etkisi olabiliyor. Örneğin, boşanma davalarında duyduğumuz klasik
bazı serzenişler vardır ve kişi manipüle edildiğini
önemli bir süre anlamamıştır. Evlilik çekilmez
bir hal alana kadar, bir taraf bir tarafı ustaca
manipüle ederek kontrol altında tutmaya çalışır.
Birçok manipülasyon tekniği var. Bu tekniklerden
ikili ilişkilerde şiddet teşkil edecek şekilde en sık
başvurulanları ve belki de en tehlikeli olanları
örnekleyerek anlatmakta fayda var:
1- Gaslighting: “Gaslight” 1944 tarihli bir
Amerikan psikolojik gerilim filmi. Ingrid Bergman oynuyor. Filmde, işlediği suçların üzerini

örtmek için karısını
delirtmeye çalışan bir
adam var. Kadını deli
olduğuna inandırarak etkisiz hale
getirmeye çalışıyor,
yani manipüle ediyor.
“Gaslighting” de adını
bu filmden almış.
Gaslighting; kişilerin
kendi akıl sağlığını,
hafızasını ve algılarını
sorgulamaya iten,
kişiyi kendinden
şüphe ettiren ağır bir
kötücül yöntem. Bir
nevi istismarcı bir
davranış modeli diyebiliriz. Sorunlu ilişkilerde
sık duyarız “Hastasın sen!”, “Bence bir doktora
görün psikopat gibi davranıyorsun”, “Deli gibisin,
delirdiğini düşünüyorum” gibi cümleler kurarlar
ve genellikle bunu sürekli şekilde yaparlar. Olmuş
bir şeyin aslında olmadığını belirterek, karşıdaki
kişiyi buna inandırmaya çalışırlar. Tam tersi de
olabilir; olmayan bir şeyi öyleymiş gibi ileri sürüp
sizi delirme noktasına getirebilirler. Manipülasyon mağduru hakikaten bir süre sonra sorunun
kendiyle ilgili olduğunu düşünüp sık sık özür
dilemeye bile başlar.
Şunu ayrıca belirtmek gerekir; Musa Orhan vakasında ve sayısız vakada olduğu gibi, istismarcı
tarikat liderlerinin, öğretmenlerin, siyasetçilerin
veya ünlülerin yaptığı gibi, kısaca gücüne ve
sıfatına güvenen birçok suçlunun yaptığı gibi, istismar sürecinde ve sonrasında, etki altına almaya
çalıştıkları kişilere “Kimse sana inanmaz ki, sana
mı inanırlar bana mı, bana bir şey olmaz, rezil
olursun” gibi cümleler de psikolojik manipülasyon biçimidir.
2- Özgüven eksikliğini kullanmak veya özgüvensizlik yaratmak: Hepimizin eksik yanları
veya eksik olduğunu düşündüğü yanları vardır
elbet. Kimimizin zayıf noktası olabilir bu yanlar.
Örneğin, şişman birisinizdir ve bu durumdan
hoşnut değilsinizdir. Birileri sizin bu zaafınızı belli
belirsiz kullanarak kazanç elde etmeye çalışabilir.
Bunu yaparken doğrudan öz saygınızı hedef alır.
Örneğin, zayıflama ilacı satmak için kullanabilir; bu manipülasyondur. Bu manipülasyonun
ilişkilerde duygusal şiddet olarak kullanıldığı da
sık rastlanan bir durumdur. Mesela, bir erkek

eşine “Benden ayrılsan bile bu halinle sana kimse
bakmaz” dediğinde bu ciddi ve suç teşkil eden bir
manipülasyon oluyor artık. Ayrıca, insanlar sizin
özgüveninizi zedeleyerek size istediklerini yaptırmaya yeltenebilirler. Örneğin, bir kariyer hedefiniz vardır. Fakat eşiniz çalışmanızı istemediğinden
“Sen bu konuda yetersizsin, zaten seni oraya
getirmezler, seni mi seçecekler?” gibi cümlelerle
özgüveninizi yaralayarak sizi hedefinizden vazgeçirmeye çalışabilir. Yaptığınız her şeyi eleştirip,
sürekli bir kusur bulabilirler ve tüm bunlar ciddi
birer psikolojik manipülasyondur.
3- Mahrum bırakma yöntemi: Bir kişinin,
karşısındaki kişiyi sevdiği veya ihtiyacı olan
bir şeye yavaş yavaş alıştırması ve ilerde isteği
gerçekleşmediği takdirde bir nevi tehdit yöntemi
olarak bundan mahrum bırakmasıdır. Bu ihtiyaç
illa ki bir “şey” olmak durumunda değildir, kişi
kendinden de mahrum bırakabilir birini. Küsmek,
konuşmamak da bu yönteme dahildir ve bilhassa
aile arasında sık rastlanır. Mahrum bırakma
yöntemi, ekonomik şiddet olarak sıkça yaşanır;
örneğin evde yalnızca kendisi çalışan erkek eşine
ve çocuklarına para bırakmayabilir, ihtiyaçlarını
karşılamayabilir.
4- Pasif agresif intikam: Mahrum bırakma ile
benzer fakat daha acımasız olabilir. Birinin, söz
geçiremediği ve hakimiyeti altına almaya çalıştığı
kişiyi görmezden gelerek cezalandırmaya çalışmasıdır. Konuşmaya çalıştığınızda konuşmazlar,
sizi duymazlar, sorularınıza cevap vermezler, bir
şey dersiniz alakasız ve kısa yanıtlar alabilirsiniz,
ihtiyacınız olduğunda görmezden gelinip bir
kenara itilebilirsiniz.
5- Yanlış beyan edilen gerçeklik: Açık tabirle
“yalan söylemek” aslında. Bir kişi karşısındakini
sıkça yalan söyleyerek manipüle edebilir. Verdiği
sözleri tutmaz, sorduğunuzda muhakkak bir
bahanesi vardır ve kendi bahaneleri daima sizin
gerekçelerinizden daha önemlidir, daha acildir.
Kafa karışıklığı yaratırlar. Özellikle, bu sevdiğiniz
biriyse dediği her şeye inanma eğilimindesinizdir.
Neticede, bir süre sonra hangisi doğru hangisi
yanlış ayırt edememeye başlayabilirsiniz.
6- Duyguları kullanma/Mağduru oynama: Bir nevi
duygu sömürüsüdür ve oldukça etkili bir yöntemdir. Örneğin, çok sevdiğiniz eşinizden/sevgilinizden bir şey istemişsinizdir veya olması gereken bir
şeydir, sırf yapmamak için duygusal mağduriyet

Bodrum İş İnsanları Derneği,

Aras’ı ziyaret etti
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İş İnsanları
Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile makamında bir araya geldi.

Ziyarete Bodrum İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mete Yılanlı
ile kurul üyeleri katıldı.
Geçtiğimiz aylarda kurulan
derneğin başkanı Mete
Yılanlı, yönetim kurulu
üyelerini Başkan Aras’a
tanıtarak kuruluş amaçları
ve projeleri hakkında bilgiler verdi.
Dernek Başkanı Yılanlı,
“Şehrimiz için birlikte ne
yapabiliriz diye bunun için
yola çıktık. Bodrum için
çalışacak yatırımlarımızı bu
yönde değerlendireceğiz.
Bizler, başarılı projelerle,
şehrimize yakışan işlerle
halkımıza layık olmak için
çalışacağız ve üzerimize
düşen ne varsa yapmaya
hazırız.

Belediyemizin her zaman
yanındayız.” dedi.
Sivil toplum kuruluşlarının
önemine değinen Başkan
Aras, “Bodrum’a, özellikle
kadın ve çocuklara yönelik
yatırımlar, kreşler, eğitim
merkezleri, kadın istihdamını artıracak projeler bizler için çok önemli. Hazırlanan projeler ile kadının
iş hayatında istihdamının,
engelliler ve çocuklara
yönelik spor imkanlarının artırılması, çocukların
sosyal hayata katılması,
kötü alışkanlıklardan uzak
durması bizlerin öncelikli hedefleri arasında yer
alıyor.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından,
Dernek Başkanı Mete
Yılanlı tarafından Başkan

Aras’a Onursal Başkan
rozeti takıldı. Başkan Aras
ise dernek başkanı ve
yönetim kurulu üyelerine
belediye yayınları kitaplarından hediye etti.

yaratabilir. “Ama sen beni sevmiyorsun ki” diyebilir. Veya kendi istediği noktaya getirmek için
“Hiç umrunda değilim, bana yardım etmiyorsun,
yanımda olmuyorsun” gibi şeyler söyler. Yani duygularınızı kullanır. Bir anda hiç hissetmediğiniz ya
da düşünmediğiniz şeyleri açıklamaya çalışırken
bulursunuz kendinizi.
7- Suçlama: Yapmak istediği şeyden kaçınmak ya
da size istediğini yaptırmak için bir çeşit el yükselterek konuyu saptırmadır. Sizi rahatsız eden
bir konuda konuşmak istersiniz, daha o konuyu
konuşamadan “Ama sen de şunu yaptın!” der.
Suçlar. Eski bir konuyu su yüzüne çıkarabilir veya
olmayan bir şey ileri sürebilir. Örneğin “Şu kişiyle
görüştün” veya “Bu kişiyle aranızda bir şey mi
var?” diyebilir. Konu sapmıştır, kendinizi olmayan
bir şeyi ispatlamaya çalışırken bulmuşsunuzdur.
Bu yazdıklarımız psikolojik manipülasyon
yöntemlerinin yalnızca bir kısmı. Ama dediğimiz
üzere en tehlikeli olanlar en çok kullanılanlar.
Peki, kendimizi psikolojik manipülasyondan
nasıl koruruz?
Elbette en önemlisi farkında olmak. Bu da bir bir
miktar “bilmek” ile ilgili. Eğer, sürekli kendinizi
ispatlama ihtiyacı duyuyorsanız, sürekli onaylanmak istiyorsanız, zamanla kendinize olan güveniniz azalmışsa ve hatta kendinizden nefret etmeye
başladıysanız, haklı olduğunuza inandığınız
durumlarda bile kendinizden şüpheye düşüyor
ve özür dileme gereği duyuyorsanız ve tükenmiş
hissediyorsanız, psikolojik manipülasyon mağduru olma ihtimaliniz yüksek. Bu aynı zamanda
psikolojik şiddete maruz kalmakta olduğunuz
anlamına da geliyor.
Diyelim ki; yaşadığınız dayanılmaz ve rahatsız
edici hislerin adını bir türlü koyamıyorsunuz. Öncelikle muhakkak araştırıp bilgi edinmeye çalışın.
Psikolojik destek elbette önemli fakat herkesin
-özellikle de mevcut ülke şartlarında- imkanı
olamayabiliyor. Eğer durum böyleyse muhakkak
güvendiğiniz kişilerle paylaşıp konuyla ilgili
STK’lara danışabilirsiniz. Yaşadığınız durumun
psikolojik manipülasyon olduğunu düşünüyorsanız ve hatta bu, şiddet boyutuna varmışsa, mümkün olduğunca hızlı bu kişiden/kişilerden uzaklaşmanın yollarını araştırın. Her şeyden önemlisi,
kendinizi hatırlamaya, kendinize dönmeye çalışın.
İsteğiniz dışında size yaptırılmak istenen şeyi fark
edip -eğer istemiyorsanız- yapmayın. Önemli ve
değerli olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın.
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Eskiyen tekerlekli sandalyesinin
değişmesini isteyen Doruk, ailesinin de girişimleri ile Bodrum
Belediyesi Kültür Sosyal İşler
Müdürlüğü’ne ulaştı. Ekipler,
kısa sürede tekerlekli sandalyeyi
temin edip Doruk’un sevdiği renklerde boyayarak evine
teslim etti.
Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal
İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim edilen tekerlekli
sandalye, Doruk ve ailesi tarafından büyük sevinçle karşılandı.
Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu’nda eğitim gören, yürüme
engeli bulunan Doruk Burgaz,
teslim edilen tekerlekli sandalye
için Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras’a ve belediye ekiplerine çok teşekkür etti.
Sevdiği renklerde boyanan tekerlekli sandalyeyi gören Doruk,
eski tekerlekli sandalyesinin artık
istediği gibi hareket etmediğini
çok eskidiğini ifade etti.
Doruk, “Şu anda aşırı mutluyum. Eski arabam açıkçası biraz
hantaldı. Çünkü sürekli bir yerleri
dökülüyordu. Vidaları düşüyordu. Düşme tehlikesi vardı. Çünkü
tekerlek de sallanıyordu. Bu
daha keyifli olacak artık. Başkana
ve belediye ekiplerine de çok
selamlar buradan.
Başkanımızı bize bir kahvemizi
içmeye bekleriz. Çok teşekkür
ederim gerçekten, en çok arkadaşlarımın sevineceğine seviniyorum nedense. Çünkü arkadaş-

Geçtiğimiz günlerde meydana
gelen yangında zarar gören evde Bodrum Belediyesi
Temizlik İşleri, Fen İşleri, Destek
Hizmetleri, Kültür ve Sosyal İşler
ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü
ekipleri koordineli olarak çalıştı.
Bodrum Belediyesi Halkla ilişkiler
Müdürlüğü ekipleri öncelikle
yangında zarar gören evin
sahibi olan aileyi ziyaret ederek hasar tespit tutanağı tuttu.
Tutanak işlemlerinin ardından
Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından evin içerisi yanan
eşyalardan temizlendi. Bina içi
ile yanan duvarların temizlenme
işlemleri bittikten sonra Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri duvarların
sıvama işlemini gerçekleştirdi.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
personeli tarafından ise boya,
badana işle-ri ve yangında
kırılan iki pencerenin değişimi
yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü aileye gerekli malzeme teminini sağladı.
Bodrum Belediyesi yetkilileri
özellikle can ve mal kayıplarını
önlemek adına vatandaşları, ev

larım mutlu olunca bende mutlu
oluyorum.” dedi.
Doruk’un babası Erkan Burgaz
ise “Belediyemizden bir tekerlekli sandalye talebimiz olmuştu,
çok sağ olsunlar ilgilendiler. Kısa
bir sürede yardımcı oldular.” diye
konuştu.
Başkan Aras: “Doruk’un sevincine ortak olmak beni çok mutlu
etti”
Engelli bireylerin, toplumun tüm
olanaklarından yararlanma derecelerinin çağdaşlık düzeyinin
bir göstergesi olduğunu ifade

eden Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras şunları söyledi: “Yapısal ayrımcılığa maruz kalan kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler
gibi herkesin yaşadıkları kente
erişilebilir olmalarını sağlamak
ve bunu kentimizin her yerinde
yaygınlaştırmak, dezavantajlı
vatandaşlarımızın haklarını korumak için gerekli olan ve öncelikli
olarak ele alınması gereken her
konuda çalışmalarımız sürüyor.
Engelli bireylerin diğer insanlarla
aynı sosyal haklardan yararlanmalarının koşulu, sosyal çevrenin

engelli bireylerin gereksinimlerini
karşılayacak şekilde düzenlenmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu konuda elimizden geleni yapmak zorunlu bir
gerekliliktir. Bu gereklilikten yola
çıkarak kentimizde planlarımızı
aynı çerçevede oluşturuyoruz.
Sevgili Doruk aklıyla, zekasıyla ve
güler yüzüyle müthiş bir enerji
içinde yaşama sıkı sıkıya bağlı.
Doruk’un sevincine ortak olmak
beni çok mutlu etti. Hedefimiz,
kentimizdeki tüm engelli bireylerimizin ihtiyaçlarını gidermek ve
çevresel düzenlemelerle engelli
kişiler için gerekli olan sağlık
ve rehabilitasyon hizmetlerini
sağlamak, eğitimlerini engelsiz
bireyler gibi sürdürmelerini, iş
hayatında var olmalarını, eğlence, kültür ve spor etkinliklerine
ulaşmalarını, özetle toplumsal
yaşamın içinde tam olarak yer
edinmelerini sağlamaktır.”

Bodrum
Belediyesi,
Türkbükü Mahallesi’nde bir
evin 2. katında
çıkan yangında hasar gören
evin bakım ve
temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi.

ve iş yeri yangınlarına sebebiyet
verecek durumlara karşı dikkatli
olmaları yönünde uyardı. Özellik-le eskiyen veya aşırı yükleme
ile yıpranan elektrik sigortalarının bakımları ve kontrollerini
dü-zenli olarak yaptırmaları
gerektiğini belirtti. Yine elektrikli
ısıtıcı, su ısıtıcısı, tost makinesi,
fırın gibi elektrikli ev aletlerinin
kullanılmadığı zamanlarda elektrik fişlerinden çekilmesini önerdi.
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Bodrum Belediye Başkanlığı
ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı
arasında “Saha Çözüm Hareke
ti” iş birliği protokolü imza töreni gerçekleşti. Törene Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, Bodrum Belediye
Başkan Yardımcıları Ummahan
Yurt ve İlknur Ülküm Seferoğlu,
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin, CHP İlçe
Başkanı Halil Karahan, Beşiktaş
Belediyesi Saha Çözüm Hareketi
Koordinatörü Hakan Karakulak
ile meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.
Bodrum’da da “Saha Çözüm
Hareketi” olarak hayata geçirilecek olan protokol ile ilgili
sözleşme taraflarından Beşiktaş
Belediye Başkan Yardımcısı Seyhun Şahin, uygulama
verileri ile birlikte ayrıntılı bir
sunum gerçekleştirerek bilgiler
verdi. Beşiktaş Belediyesi Saha
Çözüm Hareketi Koordinatörü
Hakan Karakulak ise Bodrum
için hazırlanan proje sunumuyla
Bodrum’daki nüfus, hane, eğitim
seviyesi gibi grafikleri paylaştı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, iletişim ve dayanışmanın önemine değinerek şunları
söyledi:
“İletişim dayanışma bence
bütün sorunların çözümünde
ilk adım olacaktır. Bizler, yerel
yönetimlerle belediye başkanları
toplantıları yapıyoruz zaman
zaman. Antep, Kayseri, oralarda
yaptığımız konferanslarda iyi
uygulamaları paylaşma olanağı
buluyoruz. Tüm yapılan toplan-tılarda hem sorunu hem
çözümü konuşuyoruz. Başkanımızın Beşiktaş Belediyesi’nde
başlattığı bu saha çözüm hareketini öğrendim. Daha sonra
Başkan Yardımcımız Ummahan
Yurt arkadaşımıza talimat vererek Beşiktaş Belediyesi’ni ziyaret
ederek bu iyi örneği gidip yerinde görmesini, bilgi almasını,
bunu nasıl Bodrum’da hayata
geçirebiliriz bunu çalışmasını
istedim. Arkadaşlarıma teşekkür
ederim. Kenan müdürümüzle
birlikte İstanbul’a Sayın Başkanımızdan gidip öğrenip bana bu
sunumu yaptılar. Sayın başkanımızın da burada olmasıyla bu iş
birliğini ve bu dayanışmayı çok
daha anlamlı hale getirdik.”
Vatandaşların temel ihtiyaçlarının saha çalışmalarıyla giderilebileceğini ifade eden Başkan
Aras şöyle devam etti:
“Günümüzde artık Belediyelerin
temel hizmetleri yanında farklı
taleplerle de karşılaştığı kesin.
Bu noktada daha önceki yapılan
sosyal yardımlaşma şeklinin,
modelinin çok doğru ol-madığı-

nı gördük. Bütün Bodrum’da alınan göç, nüfus artışı, dönüşüm,
değişim döneminde şu anda
bizde sahada çalışarak zaman
zaman mahalle mahalle bazı
ihtiyaçları tespit ettik. Pandemi
ve yangın bunun için önemli bir
deneyim oldu.
Gördük ki koli göndererek
yakacak odun göndererek
çok da insanın derdine çözüm
olmuyorsunuz. İşte burada
arkadaşlarımız şunu tespit
ettiler: O evde öncelikle hanenin
durumu, iş veya işsizlik durumu, çocuğu varsa askerde mi,
okulda mı, kreşte mi, hastası mı
var. Engellisi, yaşlı bakımı ihtiyacı
var mı, bütün verileri toplayarak çok net şekilde o hanenin
ihtiyacını tespit edebiliyorsunuz.
İşte bunun en iyi örneği Beşiktaş Belediyesi’nde çalışılmış ve
ortaya konmuş. Bütün insanlarla
yapılan mülakatlar anketler

sonrası anında, sahaya gönderilen mobil saha çözüm ekibi ile
problemlerin anında çözülüyor
olması çok önemli. Beşiktaş Belediye Başkanımızı kutluyorum.
Çok önemli bir çalışma bizlere
de rehber oldu.”
Bodrum Belediyesi olarak
yapılan uygulamalardan da
söz eden Başkan Ahmet Aras,
“Şu anda üniversitenin yurdu
yok, girişimlerimiz sonunda biz,
gençlerimizi kaldıkları uygulama
otelinden okula ücretsiz taşıyoruz.
Yemek uygulamalarını da zaman
zaman yapıyoruz. Bunlar çok
önemli çalışmalar. Çocuklara,
gençlere ve kadınlara yapılacak
bu türlü yatırımların çok daha
büyük dönüşü olacağını düşünüyorum.
Temel hareket noktasının bu şekilde bir datayı veriyi toplayarak
olacağını düşünüyorum. Bunun

için bu protokolü imzalamak
beni çok mutlu ediyor” şeklinde
konuştu.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat ise protokol töreninde
yaptığı konuşmada Beşiktaş ve
Bodrum’un benzer yönlerini
vurgulayarak iki ilçenin de kayıtlı
nüfusundan çok daha fazla kişiye hizmet verdiğini belirtti. Saha
Çözüm Hareketi’ni Beşiktaş’ta
nasıl uyguladıklarına dair bilgi
veren Başkan Rıza Akpolat; “Bir
saha çözüm ekibi oluşturduk
ve dedik ki Beşiktaş’taki bütün
hanelere gideceğiz.
O dönem maske dezenfektan talebi çok yoğundu. Bir kit
hazırladık. Bu kitin içerisinde;
maske, dezenfektan, o güne
kadar yaptığımız işlerin içinde
olduğu bir broşür ve 3 ayda bir
çıkardığımız bir kültür dergimiz
vardı. Beşiktaş’ta bulunan 93 bin
540 haneye bu kitleri hızlı bir

şekilde teslim ettik ve onlarla bir
anket yaptık. Tabletler üzerinde
iletişim hızı yüksek bir model ile
vatandaşa ulaştık. Vatandaşların
taleplerini dinledik, toplam 7
bin 379 tane talep aldık. 7 bin
379 talebin 6 bin 534 tanesini
yani yüzde 89’unu çok hızlı
bir şekilde çözdük. Oluşturduğumuz 120 kişilik ekibi semtin
bütün hanelerinin yanında tüm
iş yerleri ve yaşam alanlarına
da yönlendirdik. Tamamıyla
bir iletişim süreci yönettik. Eve
kapanan ve pandemi dolayısıyla
ihtiyaç sahibi insanların yanında
olduk ve ihtiyaçlarını çözmeye
çalıştık.” dedi.
İlk defa Beşiktaş Belediyesi
tarafından başlatılarak hayata
geçirilen çalışmanın protokolü
ile belediyeler arasında usul ve
esaslara ilişkin bilgilerin paylaşılması amaçlanıyor. Beşiktaş
Belediyesi’nden sonra Beylikdüzü ve Kartal Belediyeleri tarafından da başarıyla uygulanan
Saha Çözüm Hareketi, Bodrum
Belediyesi tarafından da hızlı bir
şekilde hayata geçirilecek.
Planlanan proje kapsamında
alanında uzman, genç ve dinamik personelden oluşan saha
çözüm ekibi, tüm mahallelerde
halkın hizmetinde olacak. Saha
Çözüm Ekibi, sosyal mesafe
kuralları çerçevesinde ve iki kişilik gruplar halinde Bodrum’un
mahallelerindeki hane ve iş
yerlerini ziyaret ederek Bodrum
Belediyesi’nin projeleri hakkında
bilgiler verecek, anketler yapacak ve en önemlisi de sorunları
dinleyip talepleri not edecek.
Acil olarak çözülmesi gereken
sorunlar ve talepler ise vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda
hızlıca giderilecek.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu ile geniş bir ziyaretçi
portföyünün katılımıyla açılışı
yapılan fuarda Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası
iş birliğiyle yer alan Bodrum
standına Bodrum Kaymakamı
Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, BODTO Meclis Başkanı
İlhan Ersan, Meclis Üyesi
Toros Demirdöven ile Belediye
Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm
Seferoğlu, Turizm Tanıtım ve
Geliştirme Ajansı Yönetim
Ku-rulu Üyesi Halil Özyurt,
BODER Başkanı Ömer Faruk
Dengiz ve Bodrumlu turizmciler
ev sahipliği yaptı.
Sektörün önde gelenlerinin ve
ziyaretçilerinin uğrak yeri olan
stantta, Başkan Aras’ın bizzat
ağırladığı ziyaretçiler arasında
Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy da vardı. Bakan Ersoy,
fuarın turizm sektörüne ve
Bodrum’a hayırlı olmasını diledi.
3500 yıllık tarihi, doğası ve samimiyetiyle Ege’nin göz bebeği
ve turizm destinasyonlarının
önde gelen kenti Bodrum
standını ziyaret eden İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu’na Bodrum
Mandalina Gazozu ikram edildi.
Başkan Aras ile bir süre sohbet
eden Başkan İmamoğlu,” Turizm
sektöründeki zorlu süreci, ortak
akıl ve iş birlikleri ile daha kolay
aşabileceğimize inanıyoruz.”
dedi.
Üçüncü holde yerini alan Bodrum standı, fuarın ilk gününde
adeta dolup taştı. CHP Parti
Meclisi (PM) Üyesi Gökhan
Zeybey, ünlü sanatçı Onur
Akın’ın yanı sıra Marmara, Ege
ve Akdeniz bölgesinden bürokratlar ve belediye başkanları
ile turizm acente yetkilileri de
Bodrum standına ilgi gösterdi.

Standa gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Bodrum’u tüm
değerleriyle tanıtan sunum ve
bilgilendirmelerden faydalandılar.
Yenilenen tasarımıyla Bodrum’un tüm güzelliklerini
yansıtan, mavi beyaz renklerin

hâkim olduğu Bodrum standında, ziyaretçilere Bodrum
Mandalinası ve yöresel ürünler
ikram edildi. Açılış kokteylinde
Şef Pelin Dumanlı tarafından
yapılan Bodrum’a özgü Gemici
Peksimeti Salatası yine Başkan
Aras tarafından katılımcılara

ikram edildi.
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, yaptığı açıklamada
şunları söyledi:
“Fuarlar, profesyonellerin ve
destinasyonların bir araya
gelmesi açısından büyük önem
taşıyor. Bu fuarların en önemlilerinden biri de Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat
Fuarı. Dünyanın ilk beş turizm
fuarından biri olan EMİTT’e yine
geniş bir stantla katılmayı tercih
et-tik. Bodrum Ticaret Odamız
ile iş birliği içinde yürüttüğümüz EMİTT fuarında, kentimizin
eko-nomisinde lokomotif görevi yapan turizmimizi geliştirmek
ve genişletmek istiyoruz.”
Doğru tanıtımla Bodrum’un
turizmde hak ettiği noktaya
ulaşacağını ifade eden Başkan
Aras, “Bodrum sadece deniz,
kum ve güneş konsepti ile
anılmamalı artık. 3500 yıllık
tarihi, kültürü ve gastronomisi
gibi enstrümanları var. Birçok
bölgede olmayan bu enstrümanlarımızı daha öne çıkarmamız lazım. Bodrum turizminin
gelişmesi, 12 aya yayılması,

kalitesinin artması için tüm
ekonomik ve sosyal şartlara
rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
09-12 Şubat tarihleri arasında
açık kalacak olan fuar; Rusya,
Malta, Bulgaristan, Seyşeller,
Sır-bistan, Kosova, Pakistan,
Ürdün, KKTC, Filistin, Azerbaycan, Güney Afrika, Makedonya,
Bosna Hersek olmak üzere 14
ülkeye ev sahipliği yapıyor.
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