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Cevat Şakir
KABAAĞAÇLI

Halikarnas Balıkçısı
Bodrum’u Bodrum yapan değerlerin başında gelen Cevat Şakir Kabaağaçlı
131. doğum yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anıldı. Etkinlikler, Bodrum
Belediyesi tarafından pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.
Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın
2023 yılındaki 50. ölüm
yıl dönümünün UNESCO
tarafından anılması için
hazırlanan başvuru metni ve
odalar ile STK’ların başvuruyu
destekleme amaçlı hazırladığı
referans mektubu kamuoyuyla paylaşıldı. Ardından imza
töreni gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, bu sürece halkın da katılımlarının önemli olduğunu
belirterek, “Başvuruya destek
vermek isteyen vatandaşlar,
Bodrum Deniz Müzesi’ne
giderek imza verebilir” dedi.

Devamı 9’da

Bodrum Belediyesi, farklı
kurumlarca alt
yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde
ve sokaklarda
üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.
Bodrum’un kronikleşen sorunlarının çözümü için başlatılan alt yapı çalışmaları ilçenin
farklı mahallelerinde devam ederken, alt
yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve
sokaklarda üst yapı çalışmaları tüm hızıyla
devam ediyor. Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras’ta çalışma olan bölgelere giderek incelemelerde bulunurken, “Bodrum’un

altı da üstü de Bodrum’a yakışır duruma
gelecek” dedi.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda özellikle turizm
bölgelerine öncelik vererek çalışmalarını sürdürüyor. Bitez Mahallesi genelinde sürdürülen çalışmalarda sona gelinirken, Gümbet
Mahallesi’nde Adnan Menderes Caddesi’nin

Bodrum Belediyesi Temizlik
İşleri Müdürlüğü Akıllı Çöp
Toplama ve Kent Temizliği
Yönetim Şefliği’nde düzenle-nen tanıtım toplantısında konuşan Başkan Ahmet
Aras, “Kısa süre sonra,
vatandaşların kullanabile-

oteller bölgesi olarak bilinen kısmında finişer
ile asfalt serimi ve caddenin İnönü Caddesi
bitiminden başlayan kısmında ise granit küp
taş onarım ve bakım çalışmaları devam ediyor. Bir diğer ekip ise Torba Mahallesi’nde
alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde
ve sokaklarda finişer ile asfalt çalışmalarına
devam ediyor. • Devamı Sayfa 5’de

ceği Temiz Bodrum Mobil
Uygulaması ile işlemler
daha etkin ve hızlı yürütülecek. Çağdaş, modern
bir atık yönetimi ile hem
ta-sarruf sağlıyor hem de
etkili hizmet yürütüyoruz”
dedi.

Devamı 7’de

“Bodrum Halk Süt” projesi
kapsamında yeniden 2-5
yaş arası ihtiyaç sahibi
çocuklara süt dağıtımına
başlandı. Vatandaşlar teslim için önceden kısa mesaj
veya arama yoluyla yer
ve saat konusunda bilgilendiriliyor. Bodrumlular
Bodrum Belediyesi’nin 444
00 48 numaralı telefonundan kayıt oluşturarak, süt
talebinde bulunabiliyor.
Halk Süt ayrıca Bodrum
Belediye Gıda A.Ş. kafe ve
restoranlarında da yeniden
satışa sunulacak.

Bodrum Belediyesi, araç
kiralama yöntemiyle
tasarruf sağlıyor. Tasarruf tedbirleri kapsamda yeni araç alımını durduran Bodrum
Belediyesi, buradan
kalan gelir ile hizmet
ve yatırımlara daha çok
bütçe ayırıyor. Belediye
Başkanı Ahmet Aras
öncülüğünde yürütülen
tasarruf tedbirleri kapsamında ayrıca, yaklaşık 40 araç ile trafikten
çekilen eski araçların
satışı için gerekli çalışmalara başlandı.
Devamı 6’da
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“Yolunuz aydınlık, yüreğiniz insan sevgisi ile dolu olsun”

Bodrumlu çocuklar

mavi yolculuğu çizecek

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Bodrum Deniz Müzesi, 2020-2021
Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Programları kapsamında “II. Bodrum
Deniz Müzesi Çocuk Resim Yarışması”nı düzenleyeceğini duyurdu.
Bodrum Belediyesi ile Bodrum
Ticaret Odası, Bodrum Deniz
Ticaret Odası, Barbaros Yachting,
Aşkın Diving ve Bodrumspor
Yelken Kulübü’nün destekleri ve
sponsorluklarıyla kazanan çocuklara verilecek başarı ödülleri şu
şekilde; kategori için, bisiklet, sualtı fotoğraf makinesi, sualtı keşif
seti; 2. kategori için, yelken kursu,
bisiklet, sualtı fotoğraf makinesi;
3. kategori için, mavi yolculuk,
dalış kursu, yelken kursu. Ayrıca
kazanan çocukların öğretmenlerine “Müze Hediye Seti” ve tüm
katılımcılara sertifika ve hediyeler
verileceği bildirildi.
Üç kategoride gerçekleşecek
yarışmaya Bodrum Yarımadası

genelinden İlkokul Öğrencileri / 3.
ve 4. sınıflar ve Ortaokul Öğrencileri / 5. & 6. ve 7. & 8. sınıflar
katılabiliyor.
Yarışmanın amacının, 1940’larda
Halikarnas Balıkçısı ile Bodrum’da
başlayan Mavi Yolculuk hareketinin önemini çocuklara öğretmek,
yaşadıkları kentin bu değerini korumaları için bilinç oluşturmak ve
genel anlamıyla kültürel hafızamızı
güçlendirmek olduğu açıklandı.
Katılım sağlamak isteyenler
yarışma şartnamesine www.bodrumdenizmuzesi.com müze web
sitesinden ulaşabiliyor. Resimlerin
1 Haziran 2020 tarihine kadar
Bodrum Deniz Müzesi’ne teslim
edilmesi gerekiyor.

Çocukların “Kararlara Katılım”
sağladığı dinamik bir meclis
kuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk tarafından tüm dünya
çocuklarına armağan edilen 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, demokrasinin
temellerinin atıldığı bugünde;
Bodrum Kent Konseyi Çocuk
Meclisi çalışma grubu tarafından, Kent Konseyi Çocuk Meclisi
kuruluyor.
21. yüzyıla yaraşır bir şekilde
BM, Çocuk Hakları Sözleşmesinin dört temel ilkesi olan; “Ayrım
gözetmeme”, “Çocuğun üstün
yararı”, “Yaşama, hayatta kalma
ve gelişme hakkı” ve “Çocukların görüşlerine saygı” ilkelerini
benimsenerek, çocuklarımızın
çalışmaları desteklenecek.
Böylesi anlamlı bir günde, çocuk
haklarının anlaşılması ve toplumda farkındalık oluşturulması
amacıyla bu haberi paylaşmaktan dolayı son derece mutlu
olduğunu ifade eden Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras

“Çocuklarımızın eğitim, kültürel
ve sosyal etkinliklere erişimlerinin kolayca sağlanması gerekli.
Temiz bir çevre için yeterli
yeşil alana sahip olmaları, etnik
köken, gelir, cinsiyet, engellilik
durumu gözetilmeksizin her
hizmete hakları var. Bizler de bu
yönetim tarzını hedeflerimizin
odağına koyarak; projeler geliştiriyoruz” dedi. Başkan Aras;
tüm çocukların 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı,
coşkuyla kutladığını ifade etti.
Çocuklar için uygun olan bir
kent, toplumun tüm kesimleri
için de uygun olacağı görüşüyle, her çocuğun bu meclise
katılımı bekleniyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Bodrum’da törenlerle kutlandı. Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum Kaymakamı Bekir
Yılmaz ve ilçe protokolün katılımı ile gerçekleşen
kutlama, Bodrum Belediye Meydanında Atatürk
Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Çocukların şiirlerini dinlendi, gökyüzüne balonlar bırakıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras “Sevgili çocuklarımızın ve tüm ulusumuzun kutlu olsun.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ruhu milli
egemenliktir” verdiği mesajında şu ifadelere yer verdi:
Sevgili çocuklar; Sizlere
bugünü armağan eden
Mustafa Kemal Atatürk’e
gönülden teşekkür etmek
istiyorsanız onun açtığı yolda,
gösterdiği hedeflerde yürüyün. Sizler
geleceğimizsiniz. Uygar, mutlu ve
aydınlık yarınlar sizlerin iyi, bilinçli
bireyler olarak yetişmenizde saklı.
Yolunuz aydınlık, yüreğiniz insan
sevgisiyle dolu olsun.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız
kutlu olsun.
Salgını yaşadığımız şu günlerde sağlıkla, aydınlık ve güzel günlere inançla evde kalın. Kendi
boyadığınız bayraklarla, haykıracağınız şiirlerle,
marşlarla, pencerelerde balkonlarda olun.”

Bodrum Belediyesi’nden

ÇOCUKLARA KiTAP

Bodrum Belediyesi tarafından 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı dolayısıyla çocuklara
hediye edilmek üzere hazırlanan
“Halikarnas’a Yolculuk, Can’a Öyküler” isimli hikaye kitabı dağıtımı
yapıldı. 23 Nisan gününde tam
gün sokağa çıkma kısıtlaması
uygulanması nedeniyle bugün
kısıtlama saatlerinde sokağa çıkabilen, Bodrum Belediye Meydanı
ile Umurça Parkı’ndaki çocuklara
kitap dağıtımı gerçekleştirildi.
23 Nisan’ın aynı zamanda Dünya
Kitap Günü olmasından dolayı çocuklara Bodrum Belediyesi Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
ekipleri tarafından, “Halikarnas’a
Yolculuk Can’a Öyküler”, “Öğretmenim Atatürk’ü Anlatıyor”,

“Beyaz Zambaklar
Ülkesinde ve Nutuk”
isimli kitaplardan
toplamda 650 adet
hediye edildi.
Bodrum Belediye
Meydanı’nda gerçekleştirilen dağıtıma katılan Başkan Yardımcısı
Emel Çakaloğlu, “Yarın
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Atatürk’ümüzün
çocuklarımıza armağan ettiği bir
gün. Kısıtlamalı günlerden geçtiğimiz ve yarın bu işlemi yapamayacağımız için bugün çocuklarımızın
bayramını kutlamak adına sokağa
çıktık. Bodrum Belediye Başkanlığı
olarak, herkesin 23 Nisan Ulusal

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
ve Dünya Kitap Günü’nü şimdiden kutluyorum” dedi.
Vatandaşlar kitap dağıtımından
duydukları memnuniyeti dile
getirirken, çalışmayı gerçekleştiren Bodrum Belediyesi ekiplerine
teşekkür etti.

3

MAYIS 2021

Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen, Bodrum’da İki Meydan Bir
Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması’nın basın
toplantısı Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Basın toplantısına Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
Belediye Başkan Yardımcısı
Emel Çakaloğlu, Etüd ve Proje
Müdürü Özgür Şahin, Planlama
ve Proje Müdürü Bülent Bardak,
mimarlar, basın mensup-ları ve
vatandaşlar katıldı.
Yarışmanın proje konusu
hakkında bilgi veren Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
“Proje yarışmasına konu olan
alan, Bodrum kent merkezinde
çarşıdan başlayıp Türkkuyusu
Caddesi’ni ve Türkkuyusu Cami
Meydanı’nı kapsayan alandan
oluşuyor. Geçmişte pazaryeri,
şehirlerarası otobüs terminali
gibi farklı kullanımları olan ve
şu an Belediye Ticaret ve Kültür
Merkezi’nin bulunduğu alan,
bu alana hizmet eden Cevat
Şakir Caddesi ve üzerinde

bulunan Askerlik Şubesi, PTT,
İş Bankası yapıları, Bodrum Belediye binasını da dahil edecek
şekilde Türkkuyusu Caddesi ve
iki kenarını oluşturan yapılar,
bu caddenin ulaştığı ve çocuk
park alanının bulunduğu cami
meydan, meydanın tamamlayıcısı olan yapılar ve meydanda
yer alan cami, çeşme ve sarnıç
yarışma alanı içerisinde yer
alıyor” dedi.
BODRUM’UN KALBİNE
DOKUNUŞ
Yarışma alanının Bodrum’un
kalbi olarak tanımlanabileceği bir alan olduğunu belirten
Başkan Aras, “Projeye konu
olan alan kentsel sit alanı ve 3.
Derece Arkeolojik Sit Alanı konumunda. Alan sınırları içinde
tescilli birçok sivil mimarlık eseri

de bulunuyor. Bu bağlamda
yarışma konusu, tarihi çevre ve
dokunun korunarak ele alınmasını gerektirmekle birlikte yeniliklere açık bir fikir yarışması.
Kış aylarında küçük bir kent,
yaz aylarında ise Bodrum’u
sevenlerin akın ettiği neredeyse milyon nüfuslu bir ortama
dönüşen yarımadanın kullandığı Bodrum kent merkezinin
daha verimli ve anlamlı yenilenmeye ihtiyacı var. Bu yarışmanın temel amacı kentin bu
gereksinimine ışık tutacak öneri
projelerin gençlerin yaratıcılıkları ile düşünülmesi. Belirlenen
kent parçası için tasarlanacak
kentsel dü-zenleme projesinde
aranan ilk nitelik bu alandaki
tarihi ve kültürel mirası koruyarak fiziksel sorunlara çözüm
üretiyor olması. Ayrıca bununla

birlikte sınırların dışına olumlu
etki yapacak tüm kent merkezine ve kent yaşamına katkıda
bulunacak olması aranan diğer
önemli nitelikleri arasında” diye
konuştu.
BAŞKAN ARAS: “GENÇLERİMİZİN SÖZ SAHİBİ OLMALARINI ÖNEMSİYORUZ”
Bodrum’un seçilmiş yerel yöneticileri olarak, şehri yaşayanları
ile birlikte yönettiklerini söyleyen Başkan Aras, “Gençlerimiz
başta olmak üzere halkımızın
etkin olarak yerel yönetime
katılması için çaba harcıyoruz.
Yönetime geldiğimiz ilk günden
bu yana attığımız her adımda
birlikte çözüm üretme anlayışı-mızı etkin kılmaya çalıştık ve
daha yaşanabilir bir Bodrum’u
tasarlama konusunda ortak
aklı rehber edindik. Üniversite
öğrencileri ile beraber, yaratıcı
fikirlere yol açma prensibi ile
uygulamaya aldığımız “Bodrum’un Kalbine Dokunuş”
öğrenci yarışması, bu anlayışımızın ve çabamızın sonucu
oluştu-rulmuştur.
Amacımız Türkiye’de var olan
100’ü aşkın Mimarlık, Kentsel Tasarım, Şehir ve Bölge
Planlama, Peyzaj Mimarlığı
bölümlerinin Dönem Projesi
olarak gündemlerine girmek

ve Bodrum’un geleceği konusunda tasarım düşüncelerinin
üretilmesini sağlamaktır. İstek;
beklenti ve görüşlerin özgürce
anlatımına olanak sağlamak,
Bodrum’dan başlayarak birçok
kentimizde yer alabilecek “Fikir
Projeleri” sunum ve yarışmalarını özendirmektir. Gençlerimizin
söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Öncü olduğumuz için
gururluyuz” dedi.
Proje yarışması tanıtım filminin
izlenmesinin ardından Başkan
Ahmet Aras basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı Bodrum konulu mezuniyet projelerinden ikisi
“ARCHIPRIX Öğrenci Yarışması Ödülü” aldı.
ODTÜ Mimarlık öğrencileri Barkın Karabaş’ın “Siber Anastilosis:
Halikarnas Kollektif Güvenliğinin
Ye-niden yapılanması” ve Hayriye Hilal Polat’ın “Deepwater
Harvesting” başlıklı projeleri,
ARCHIPRIX 2020 ödülüne layık
görüldüler.
Rekor sayıda başvurunun
gerçekleştiği 2020 yılı yarışma
döneminde ARCHIPRIX Öğrenci
Yarışması Jürisi, 330 başvuru
içerisinden toplamda 12 projeyi
ödüllendirdi. Jüri; birinci, ikinci,
üçüncü olmak üzere 3 ödül
ve 3 mansiyona ek olarak, 1
projeyi “Jüri Özel Ödülü”ne ve

5 projeyi de “Teşvik Ödü-lü”ne
layık gördü.
Ödül sıralaması, ARCHIPRIX yarışması geleneğine bağlı olarak
ödül töreni sırasında açıklanacak.
Mimarlık eğitimi alanında en
uzun soluklu ve en önemli
ödül programı olan Archiprix
Türkiye, genç mimarlar için
başarılı bir mesleki kariyerin ilk
adımını temsil ediyor. Yarışma
aynı zamanda, yöntemle-ri ve
yaklaşımları ile farklı öğretim
kurumları arasında rekabeti
artırmak, çalışılan proje konularının çeşitliliğini görmek, tartış-

ma ortamını geliştirmek ve bu
sayede ulusal düzeyde mimarlık
eğitiminin kalitesini yükseltmeyi
amaçlıyor.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi son
sınıf öğrencileri 1 Kasım 2019’da
Prof. Dr. Ayşen Savaş başkanlığında Bodrum Belediyesi ve
Başkan Ahmet Aras’ı ziyaret
ederek fakülte bitirme tezlerini
Bodrum konulu olarak hazırlayacaklarını ve projelerini Bodrum Belediyesi’ne sunacaklarını
açıklamışlardı.
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşen Savaş, Bodrum’u tercih etmelerinin

ne-denini ise şöyle açıklamıştı:
“Bodrum coğrafi konumu, beyaz
kübik yerel mimarisi ve antik
geçmişi ile uluslararası alanda
dikkat çeken bir yerleşim alanı,
çok özel bir yer. Türkiye’de böyle
bir yer bulmak artık mümkün
değil. Bu yüzden projelerimizi
burada yapmayı tercih ettik. 30
öğrencimizle hazırlayacağımız
mezuniyet pro-jemiz için Belediye Başkanımız ve STK’lar ile
birlikte hareket edeceğiz. Gerçek projeler üzerinde ça-lışmayı
hedefliyoruz. Bodrum’un kentsel
sorunlarına odaklanıp, mimari
program hazırlayacağız. Her

bir öğrencimiz farklı ölçeklerde
planlamalar yapacak. Çalışmalarımız bir yıl boyunca sürecek.
Burada 30 tane mimar var ve
mezuniyet projelerinde, Bodrum
için çalışacaklar.”
Türkiye’de mimarlık alanındaki en iyi diploma projelerini
seçmek üzere 25 yıldır düzenlenen ARC-HIPRIX-TR, mimarlık eğitimi için çok önemli bir
mihenk taşı oluşturmanın yanı
sıra profesyonel hayata atılacak
mimarlara da yeni kapılar açıyor.
Ödül töreni ve kolokyum 6
Mayıs 2021 tarihinde çevrimiçi
olarak gerçekleştirilecek.
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Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, Türkkuyusu Mahallesi Muhtarları
Bahattin Aşkın, CHP İlçe
Baş-kanı Halil Karahan,
Belediye Muhtarlık İşleri
ekipleri ve zabıta ekipleri
ile birlikte Bodrum Sanayi
Böl-gesi’nde incelemelerde
bulundu. Bölgede sanayi esnafının sorunlarını
dinleyen Başkan Aras istek
öneri ve talepleri tek tek
not aldırdı.
Sanayi esnafının yoğun ilgisi ile
karşılaşan Başkan Aras, sanayi
sitesinde yaklaşık 3 saat süren
incele-melerde bulundu. Bodrum
Sanayisi’nin çevre düzenlemesi,
boya ve badana işlemlerinin yapılması, yağmur suyu mazgallarının
temizlenmesi ve genel temizlik

ile sanayinin bazı bölgelerinde
biriken yağmur suları için yeni
mazgalların yaptırılması talepleri
dile getirildi. Sanayi arkasındaki
istinat duva-rının yol seviyesine
indirilmesi ve sanayi bölgesinin
otopark gibi kullanılması ile ilgili
yaşanan sıkıntılar Başkan Aras’a

iletildi.
Sorunların çözülmesi için Başkan Aras, ilgili birimlere gerekli
talimatları verdi. Başkan Aras,
sanayi esnafına “Hep birlikte zor
günlerden geçiyoruz. Biz her
zaman sizin yanınızdayız.” diyerek
desteklerini iletti.

Karaova Mahallesi

Cazibe merkezi olacak

Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un üretim merkezi olan Karaova
Bölgesi’nde başlatılan tarımsal kalkınma çalışmaları yerinde inceledi.
Bodrum Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince
yapılan, Etrim Tarım Parkı çalışmalarını, İnişdibi Kadın Oluşumu
Üretim Alanı’nı ve Sazköy’de
yapımına başlanan süt toplama
alanı inşaatı çalışmalarını inceleyen
Başkan Aras bölge muhtarları ile
de bir araya geldi.
Etrim Mevkiinde yıllardır atıl
durumdayken yapılan çalışmalar sonunda lavanta tarlalarına
dönen bölge tıbbi aromatik bitki
yetiştiriciliği ile değerlendirilmeye
başlandı. Aynı bölgede Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü ekipleri
tarafından yürütülen Tarım Parkı
alanı içinde kalan eski taş binaların da projelendirme çalışmaları
devam ediyor.
Başkan Ahmet Aras, Tarım Parkı
alanı içinde bulunan, eski yağhane
binası ve zeytinyağı yalaklarını
aslına uygun olarak restore edilerek binanın zeytin ve zeytinyağı
müzesi olarak değerlendirilmesi
için çalışma başlatılmasını istedi.
Başkan Aras, bölgenin ilk yağhanelerinden biri olan yapının aslına
uygun bir şekilde yeniden ayağa
kaldırılarak hem turizme kazandırılacağını hem de gelecek nesillere
aktarılacağını ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Aras,
daha sonra İnişdibi Kadın Oluşum
Üretim Alanı’nda çalışan kadınlarla
bir araya geldi. Başkan Aras ve
beraberindekiler adaçayı, lavanta,
biberiye gibi aromatik bitkilerden
oluşan demetleri, doğal ürünlerden paketleme sistemi ile yapılan
tütsüler hakkında bilgiler aldı.
BAŞKAN ARAS: “BÖLGEMİZDEKİ BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN
KIYMETİNİ BİLMELİYİZ”
“Kendi yerel değerlerimizin, yerel
ürünlerimiz ne kadar kıymetli
olduğunu biliyoruz ve bunlara
sahip çıkarak halkımıza yeniden
hatırlatmak için çalışıyoruz” diyen

Başkan Aras, “Dağdaki karabaş
otundan, naneden, adaçayından, körmenden, çamdan, keçi
boynuzundan tutun bu bölgenin
bütün ürünlerini biliyoruz. Çünkü
biz, bütün doğal bitki örtüsünün, endemik türlerin ne kadar
güçlü ol-duğunu ne kadar faydalı
olduğunu biliyoruz. Karaovamızın
cazibe merkezi olması için üniversitele-rimizle, hocalarımızla birlikte
çalışacağız.” dedi.
Karaova bölgesi muhtarları ile
birlikte Tarım Arge Tohum Merkezi’nde bir araya gelen Başkan
Aras, burada muhtarların sorun ve
talepleri dinleyerek fikir alışverişinde bulundu.
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Bodrum Belediyesi ve Bodrum Doğa Sporları Kulübü Derneği (BODOSK) iş birliğinde, 188 kilometrelik
Leleg Yolu rotasında bulunan bilgilendirici işaretler
yenileniyor. Yürüyüş parkurunda bulunan ve hasar
gören tabelalar tamir edilirken, silinen yol işaretleri
ise gönüllüler tarafından tekrar boyandı.

Etrim Kalesi’nden çalışmalarına
başlayan BODOSK gönüllüleri,
belediye ekiplerinin destekleriyle,
188 kilometrelik Leleg Yolu’nun
tamamında, ‘Yola devam et,
sağa dönüş, yanlış yol, alternatif
yol, sola dönüş’ gibi yönlendirici
işaretlerin kaybolmaması adına
boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Yürüyüşçülere yardımcı olması adına yön, mesafe, uyarılar,
dinlenme yerleri, su kaynakları
gibi birçok duruma dair bilgilendirme sağlayan ancak doğa
şartlarında hasar görmüş olan
tabelaların da tespiti yapıla-rak
tamiri veya değişimi gerçekleştirilecek.
Bodrum Doğa Sporları Kulübü
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan Yusuf Taş, böyle bir
katkıda bulundukları için çok
mutlu olduklarını ifade ederken
“Bodrum’da daha önce Bodrum
Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası
ve Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla yapılan 188 kilometrelik Leleg Yolu’nun bakımını
ve gerekli boyama çalışmalarını
gerçekleştiriyoruz. Boyaların
bazıları kaybolmuş, onların yenilemelerini yapacağız. Eksik olan
yerleri yeniden boyadık. Kırılan
ve hasar gören tabelala-rın yer-

lerini tespit ederek yenilenmesini
sağlıyoruz. Öncelikle Kale Dağı
denen mevkiiden başladık, buranın tamamlanmasının ardından
diğer bölgelere geçeceğiz” diye
konuştu.
Bodrum Ticaret Odası öncülüğünde başlatılan Leleg Yolu
çalışmalarına TÜRSAB’ın da
dahil olmasıyla turizm çeşitliliği
anlamında önemli bir gelişme
olduğuna dikkat çeken Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
“Bodrum’da, Lelegler’e ait 8
büyük yerleşim yeri olan Termera’dan Telmissos’a, Pedasa’dan
Syangela’ya kadar kale kentlerini
de içine alan yürüyüş rotasının
turizme kazandırılacak olması
hepimizi heyecanlandırıyor. Bodrum’un artık alternatif, sürdürülebilir turizme ihtiyacı var. Doğa
turizmi de bunların başında
geliyor. Çünkü Bodrum doğasıyla, tarihiyle, bitki örtüsü ve eşsiz
aurasıyla eşsiz enstrümanlara
sahip bir bölge. BODOSK gönüllüleri ve Belediye ekiplerimizce
baş-latılan çalışmalarla, diğer
Oda ve STK’larla işbirliği içinde
yapacağımız tanıtımlarla Leleg
Yolu yürü-yüş rotası yerli yabancı
birçok turisti bölgemize çekecektir.” dedi.
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rada, hizmet vermeye çalışı-yorlar.
Vatandaşlarımızdan benim ricam
anlayışlı olmaları biraz. Bu arkadaşlarımız gerçekten gö-revlerini
yapmaya çalışıyorlar. Şimdi de Torba’daki sathi kaplamayı bitirmeye
çalışıyoruz. Aynı zamanda tabi ki
alt yapı çalışması da devam ediyor.
Her şeyi bir arada toparlamaya
çalışıyoruz.”

Bodrum Belediyesi tarafından
başlatılan kaçak yapıyla mücadele kapsamında yıkımlar devam
ediyor. Bu kapsamda, Güvercinlik
Mahallesi’nde hazine arazisi içinde bulunan ve yapı kayıt belgesi
iptal edilen kaçak ve ruhsatsız
iki katlı bir binanın yıkım işlemi
tamamlanırken, Küçükbük Mahallesi’nde bulunan bir villanın
kaçak eklentilerinde ise yıkım
çalışması başladı.
Güvercinlik Mahallesi’nde hazine
arazisi içerisinde bulunan, yapı
kayıt belgesi iptal edilen kaçak

ÇALIŞMALAR ARA VERMEDEN
DEVAM EDECEK
Bodrum Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekiplerince yürütülen
çalışmalar belirlenen plan doğrultu-sunda; Gölköy Mahallesi,
Konacık Mahallesi Sanayi Sitesi
Bölgesi ve Akyarlar Mahallesi Aspat Mev-kii’nde devam edecek.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki şantiyelerde denetimlerine aralık-sız devam ediyor.

Bodrum Belediyesi, farklı kurumlarca alt yapı çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda
özellikle turizm bölgelerine öncelik
vererek çalışmalarını sürdürüyor.
Bitez Mahallesi genelinde sürdürülen çalışmalarda sona gelinirken,
Gümbet Mahallesi’nde Adnan
Menderes Caddesi’nin oteller bölgesi olarak bilinen kısmında finişer
ile asfalt serimi ve caddenin İnönü
Caddesi bitiminden başlayan kısmında ise granit küp taş onarım ve
bakım çalışmaları devam ediyor. Bir
diğer ekip ise Torba Mahallesi’nde
alt yapı çalışmalarının ta-mamlandığı cadde ve sokaklarda finişer ile
asfalt çalışmalarına devam ediyor.
BODRUM’DA YAPACAK
DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR
Torba Mahallesi’ndeki çalışmaları
yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, vatan-daşların yaşadığı mağduriyetlerin
farkında olduklarını belirterek
şunları söyledi:
“Hep birlikte Torba’yı toparlamaya
çalışıyoruz. Ama Bodrum’da daha
yapacak çok işimiz var. Bütün her
tarafta alt yapı çalışması var şu
anda; Akyarlar’da, Gümüşlük’te,
Turgutreis’te, Koyunbaba’da, Bitez’de Aydem kazıyor, Yalıkavak’ta
kazıyor, Ortakent’te kazıyor. Yani
her tarafta çalışmamız var.”
Başkan Aras yapılan çalışmalar

Bodrum
Belediyesi,
kronikleşen
sorunları
çözmeye devam ederken,
pandemide
hızla artan
ilçe nüfusunun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar
da aralıksız
sürüyor.

hakkında vatandaşlardan duyarlılık
beklediklerini belirterek sözlerine
şöyle devam etti:
“Bodrum bu şekilde toparlanacak başka şansımız yok. Dişimizi
sıkacağız, biraz dayanacağız
arkasın-dan hem kanalizasyon açısından hem enerji açısından hem
yollar açısından gerçekten de bize
layık bir Bodrum’a kavuşacağız.
Ama biraz dişimizi sıkacağız bu
böyle görünüyor. Şu anda Torba’da
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz
gerçekten mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar. O kadar hastalık
var, şu anda Ramazan ayı, mesai
saatleri 10.00-16.00 arasına sıkıştı
biliyorsunuz genelge gereği. Buna
rağmen arkadaşlarımız mesaiye
filan bakmadan iş yapıyorlar bu-

Bodrum Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde,
başta kronikleşen sorunlar olmak
üzere belirli bir plan doğrultusunda
Bodrum sokak ve caddelerini baştan yaratmaya devam ediyor. Ekip-

ler bu kapsamda özellikle taşkın
sorunlarını önlemek için başlatılan
çalışmalarda son 2 yılda 14 bin 250
metre yağmur suyu hattı döşedi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2
yılda gerçekleşen çalışmalarda

Zabıta ekipleri, yarımada genelindeki tüm şantiye alanlarında,
çevreye ve geçiş güzergahlarını
kirle-ten uygulamalarına, mesai
saatleri dışında çalışmalar ile
ruhsat tabelası kontrolü başta
olmak üzere bir çok konuda
denetimlerde bulunuyor. Ekipler
rutin kontrolleri dışında vatandaşlardan gelen ih-barları da
anında değerlendiriyor.
Yapılan denetimlerde olumsuzluklarla karşılaşılan şantiyelerde
ilgili firmalar hakkında işlem uygulan-mak üzere tespit tutanağı
tutulurken, eksikliklerin gideril-

218 bin 170 metrekare parke yol
dö-şerken, 32 bin 79 metrekare
bordür döşendi. Ekipler eğimi
yüksek bölgelerde ise beton yol
çalışması gerçekleştirirken, bu çalışmalarda da 132 bin 70 metrekare
beton yol çalışması yapıldı.
Genellikle yeni açılan yol çalışmalarının çevresinde imal edilen
perde ve taş duvar çalışmalarında
ise 9 bin 600 metrekarelik çalışma
tamamlandı.
Son 2 yılda 32 bin 890 metre ham
yol açılmış olup, asfalt yol çalışmalarında ise 122 bin 684 ton asfalt
kullanıldı, asfalt yama çalışmaları
kapsamında 8 bin 150 ton rotmix
asfalt kullanıldı. Ayrıca 545 bin 182
metrekare sathi kaplama asfalt
çalışması tamamlandı.

ve ruh-satsız iki katlı binada yapı
sahibi tarafından gerçekleşen
tahliye işlemlerinin ardından
yıkım, Bodrum Be-lediyesi Yapı
Kontrol Müdürlüğü Yıkım Şefliği
ekiplerince tamamlandı.
Küçükbük Mahallesi 46. Sokak’ta
bulunan sitenin içerisindeki
villanın mevcut binasının zemin
ve birinci katında tespit edilen
kaçak ve ruhsatsız ilavelerde ise
Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol
Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekibinin
denetiminde mülk sahibi tarafından yıkım işlemi başladı.

mesi için verilen ikaz tutanaklarının da takibi yapılıyor.

SEZON ÖNCESİ
ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI....
Bitez’de Aydem ve Telekom tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının
tamamlanmasının ardından Bodrum
Belediyesi ekiplerince başlatılan üst
yapı ça-lışmaları devam ediyor.
İlçe merkezinde yürütülen çalışmalar farklı mahallelerde devam ederken, Turgutreis ve Yalıkavak genelinde de çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda 2021 başından bu
yana 2 bin 478 metre yağmur suyu
hattı, 53 bin 470 metrekare parke
yol, 13 bin metrekare bordür, 30
bin 500 metrekare beton yol, 500
metrekare perde duvar, bin 250
metrekare taş duvar, 4 bin 171 ton
asfalt imalatı tamamlandı.
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Bodrum Belediyesi, araç
kiralama yöntemiyle tasarruf
sağlıyor. Tasarruf tedbirleri
kapsamda yeni araç alımını
durduran Bodrum Belediyesi,
buradan kalan gelir ile hizmet
ve yatırımlara daha çok bütçe
ayırıyor. Belediye Başkanı
Ahmet Aras öncülüğünde
yürütülen tasarruf tedbirleri
kapsamın-da ayrıca, yaklaşık
40 araç ile trafikten çekilen
eski araçların satışı için gerekli çalışmalara başlandı.
Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından
yapılan proje çalışmalarının ardından, eski araçlardan kaynaklı aşırı
akaryakıt tüketimi, tamir, bakım,
onarım, yedek parça alımı, tedariki
ve muhafaza edilmesi ile ilgili
maliyetlerinin ortadan kalkması
için düğmeye basıldı.
Bodrum Belediyesi’nde, zamana
ve hizmetlere göre değişen ihtiyaç
ve talepler, MTV, sigorta ve araç
muayene ücretleri, satın alma
süreçleri gibi maliyetlerin tamamen yüklenici firma tarafından
karşı-lanmasıyla hem maddi hem
de iş yükü anlamında tasarruf
sağlanması amacıyla hizmet için
kullanılan araçlarda kiralama yöntemine gidildi.
Araç kiralama ile birlikte arızalanan aracın tamir süresi beklenmeden yüklenici tarafından çok

kısa sürelerde aynı özellikte veya
daha üst özellikte eşdeğer ücretle
araç temin edilirken, artan veya
azalan ihtiyaçlara göre de anında
harekete geçilebiliyor.
Belediye Başkanı Ahmet Aras, kiralama yöntemiyle Bodrum’a yakı-

şan ve turizm bölgelerinde olması
gereken araç filosuyla tasarrufa
gidildiğini, 2021 yılı bitmeden de
elektrikli, hibrit ve daha düşük
ka-bondioksit salınımına sahip
araçlara geçiş ile ilgili çalışmaların
sürdüğünü söyledi.

Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 49’uncu maddesinin (b) fıkrasında belirtilen, 2017 yılında söz konusu takdirler
yapılmış, 4 sene geçmesinin ardından yeni takdirlerin belirlenmesi için takdir komisyonu ve mahalle muhtarlarının katılımıyla toplantılar düzenlenmeye başlanmıştır.
Vergi Dairesi’nden 2 memur, Tapu
Müdürlüğü’nden 1 memur, Ticaret
Odası’ndan 1 memur, Bodrum
Belediyesi’nden 2 memur ve ilgili
muhtarlıkların katılımıyla oluşan
takdir komisyonları Bodrum Bele-diyesi Hakan Aykan ve Kültür
Merkezi’nde toplantılara başladı.
Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler
Müdürü Ahmet Demirel gerçekleşen toplantıyla ilgili şunları söy-ledi:
“Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer
49’uncu maddesi gereğince ve
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
çıkartılan Emlak Vergisi Kanunu
iç genelgesi 2021/1 genelgesi
gereğince 4 yılda bir kurulan Emlak
Vergisi tarhına esas teşkil etmesi
için 4 yılda bir kurulan arsa metrekare takdir komisyonu toplantıları
başladı bugün. İlk olarak Karao-

va Bölgesi’nde bulunan 10 tane
muhtarlığın katılımıyla bu toplantı
gerçekleştirilecek. Bu neden önemli
bir durumdur? Binaların metrekarelerinin üzerinden alınacak
emlak vergisi, yine arsa üzerinden
alınacak arsa vergilerinin belediye gelirinin içerisindeki payı çok

6

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli
çevre mühendisleri belediye personeli-ne bina içi ve bina dışı
sıfır atık konulu eğitim gerçekleştirdi.
Çevre mühendisleri, personele
kurum içinde, atık ayrıştırması
konusunda hassasiyet göstermelerini, evlerinde de bu sıfır
atık uygulamasını yaparak geri
dönüşüme katkı sağlamalarını
istediler.
Eğitimin amacı olarak öncelikle, çöp miktarını azaltmak,
kaynağında ayrıştırmak ve geri
dönüşüme katkı sağlayarak,
ekonomiye kazandırmak olduğu
vurgulandı. Eğitimi veren belediye yetkilileri evsel atıkların geri
kazanılabilecek atıklarla karıştırılmamasını, geri dönüşümleri
olacak atıkların ayrı tutul-masına
özen gösterilmesi gerektiğinin
altını çizdiler.
Bodrum genelinde, evsel nitelikte
çöplerin atıldığı gri konteynır,
geri dönüşüme gidecek atıkların
mavi konteynır, tekstil atıkları
için pembe, cam atıklar için ise
yeşil beyaz konteynırlar bulunduğunu ifade eden eğitmen
personel, yarımada genelinde
geri dönüşüme katılan atıkların
yerinde ayrıştırıla-rak ekonomiye
ve çevreye katkıda bulunulduğunu söyledi.
Kurum içi personele eğitimlerini
tamamlayan ekip daha sonra
saha personelleri ile bir araya
geldi. Temizlik İşleri Müdürlüğü
saha temizlik personellerine,
çöp ve atık nedir, çöpten çıkan
ambalaj atık-lar ayrılıp ilgili konteynıra nasıl aktarılır ve sahadaki

eksikler ile nasıl yerinde müdahale edilir konula-rında eğitim
yapıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, günümüzde evsel atığın
çok değerli bir boyuta ulaştığını
ha-tırlatarak şunları söyledi:
“Geri dönüşüm çok önemli bir
konu. Bu sebeple evsel atığı
mümkün olduğunca azaltıp
geri dönü-şüme göndererek
ekonomiye kazandırmalıyız. O
eski vahşi depolama sisteminden
uzaklaşarak çöpü enerjiye dönüştürmemiz lazım. Hedefimiz,
konteynırsız bir kent ve atıksız bir
kent. Sıfır atık çalışma-ları bu hedef doğrultusunda çok önemli.”
Çalışmalar kapsamında, Bodrum
geneline önümüzdeki günlerde,
200 adet atık yağ kumbarası
koyu-lacağı belirtildi.

yüksek. Bu nedenle orada yaşayan
halkı da üzmemek adına, orada
yaşayan halka da ekstra bir külfet
getirmemek adına ince eleyip sık
dokuyoruz. “
Takdir komisyonu toplantıları belirlenen plan doğrultusunda devam
edecek.

Ekipler kısıtlamayı fırsata çevirdi
Bodrum Belediyesi ekipleri
sokağa çıkma
kısıtlamasını
fırsata çevirerek çalışmalarına aralıksız devam
ediyor.

Belediye ekipleri bir taraftan
altyapı çalışmaları tamamlanan
bölgelerde asfaltlama işlemlerini sürdü-rürken bir taraftan da
çevre yolu, refüj ve kavşaklar
başta olmak üzere yarımada
genelinde peyzaj düzenlemelerine devam ediyor.
Hafta içi planlı çalışmalarını
yürüten Bodrum Belediyesi
ekipleri gerek insan yoğunluğu
gerekse araç yoğunluğunun
olmadığı sokağa çıkma kısıt-

lamasının olduğu bugünlerde
daha geniş kapsamlı çalışma-larını daha hızlı bir şekilde
tamamlıyor.
Belediye Başkanımız Ahmet
Aras’ın da yerinde incelediği
çalışmalar kapsamında, Fen
İşleri Müdürlü-ğü ekipleri Torba
ve Cevat Şakir Mahallelerinde
finişerle asfalt serimi ve ilçenin
farklı noktalarında sokak ve
caddelerde bakım, onarım ve
yenileme çalışmalarını sür-

dürürken, Park ve Bahçeler
Mü-dürlüğüne bağlı ekipler ise
ana arterler başta olmak üzere
peyzaj düzenlemesi ve çeşitli
noktalarda budama işlemlerine
devam ediyor.
Kısıtlama günlerini fırsata
dönüştüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri
Müdürlüğü ekipleri ise kendi
konularında yaptığı faaliyetleri
ile Bodrum halkına hizmet
etmeye devam ediyor.
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Bodrum Belediyesi, Bodrum cadde, sokak
ve parklarını akıllı aydınlatma sistemleri
ile donatarak elektrik tasarrufu sağlıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü Akıllı Çöp Toplama ve
Kent Temizliği Yönetim Şefli-ği’nde
düzenlenen tanıtım toplantısında
konuşan Başkan Ahmet Aras, “Çağdaş, modern bir atık yö-netimi ile
hem tasarruf sağlıyor hem de etkili
hizmet yürütüyoruz” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun
Yılmaz ve Temizlik İşleri Müdürü
Engin Doğan’ın katıldığı toplantıda
yeni nesil çöp toplama uygulaması
tanıtıldı. Yeni nesil çöp toplama
sistemi denemelerinin bir yıldır belli
noktalarda başlatıldığını ifade eden
Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz
“Akıllı şehirlerin temelini oluşturan,
akıllı atık toplama yönetim sistemini
tam anlamıyla yer-leştirmiş olduk.
Yarımadanın diğer bölgelerine de
bunu yayacağız. 6 bin 100 çöp noktasının tamamını 2022 Ocak ayına
kadar bu sisteme dahil edeceğiz”
dedi.
Sistem odasında bulunan uygulama ekranlarını ve işleyiş biçimlerini
anlatan Temizlik İşleri Müdürü Engin
Doğan, “Bu odada 4 ekranımız
bulunmakta. Birinci ekranımızda
yeni nesil akıllı konteynır dedi-ğimiz
içinde doluluk oranını gösteren
sensörün bulunduğu konteynırlar
var. Diğeri ise eski tip dedi-ğimiz
galvanizli konteynır takip ekranı
bulunuyor. Üçüncü ekranda ise ‘Temiz Bodrum’ adını verdiği-miz bir
uygulamanın sistemi bulunmakta.
Dördüncü ekranda da yine bütün
araçlarımızın bulunduğu ve nerede
olduğunu görebildiğimiz sistem
ekranı bulunmakta. Bu sistemle, Belediye olarak çok bü-yük tasarruflar
sağlıyoruz. Temiz Bodrum uygula-

ması ile de günümüz teknolojisinden yararlanılarak vatandaşlarımıza
daha iyi ve daha hızlı ulaşmayı
amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız kısa
süre sonra tele-fonlarına indirecekleri Temiz Bodrum uygulaması ile
istek ve şikayetleri çok kolay ve hızlı
bir şekilde bildirmiş olacaklar” dedi.
MODERN ATIK SİTEMİ İLE
TASARRUF SAĞLANIYOR
Akıllı Atık Yönetim sistem ile ilgili
konuşan Başkan Aras, iki yıldır artan
hızlı nüfus ile çözüm yollarını
aradıklarını ifade ederek, “Asıl bu
sistemin faydalarından bir tanesi de
büyük bir tasarruf sağlaması. Kent
temizliği çalışmalarına teknolojiyi
entegre ederek günümüz için
değerli olan zaman, maliyet, iş gücünden en verimli şekilde faydalanılmasını sağlıyoruz. Atıkla ilgili konuları çağdaş ve modern bir şekilde
yapmaya çalışıyoruz. Bu sistem ile
çöp toplama araçlarımızın takibini, konteynırların doluluk boşluk
oranlarını takip edebiliyoruz. Boş
olan konteynıra gitmeyecek araçlar

sadece dolu olana gide-cekler; bu
şekilde yakıttan, personelden, araçtan, zamandan her şeyden tasarruf
etmiş olacağız.” dedi.

Çalışmalar kapsamında, Bodrum
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, turizm
yoğunluklu bölgelerden başlamak üzere yeni nesil aydınlatma
sistemini adım adım hayata

BAŞKAN ARAS:
“ASIL AMACIMIZ SIFIR ATIK”
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bizim asıl yapmaya çalış-tığımız sıfır atık. Atık günümüzde çok
değerli bir şey. Geri dönüşüm çok
önemli burada. Evsel atığı mümkün olduğunca azaltalım. Sıfır atık
projeleri var. O yüzden evsel atığı
mümkün olduğunca azaltıp geri
dönüşüme gönderip o eski vahşi
depolama sisteminden uzaklaşıp
çöpü enerjiye kom-posto dönüştürmemiz lazım. Hedefimiz elbette
Bodrum’u temiz tutmak. Çok çöp
üreten site, otel gibi yerlere büyük
hacimli yer altı konteynırları da
hazırlıyoruz. Tabi asıl hedefimiz
konteynırsız bir kent ve atıksız bir
kent. Sıfır atık, çöplerin değerlendirildiği bir kent hedefi. Arkadaşlarımız bunun için çalışıyorlar.”

geçiriyor. Yapılan ça-lışmayla şu
an için yüzde 50 elektrik tasarrufu
sağlanırken, lambalara takılacak
hareket ve zamanlayıcı sensörler
sayesinde elektrik tasarrufunun
yüzde 70’lere ulaşması hedefleniyor. Lambaların kullanı-ma girdiği
cadde ve sokaklar ise daha aydınlık bir görüntüye kavuşuyor.
Akıllı aydınlatma sitemleri ile
geceleri boş yollar, sokaklar ve
parklarda hareket algılandığında

Belediye Başkan Yardımcıları
Emel Çakaloğlu, Ummahan
Yurt, belediye tabibi ve ilgili
birim müdürle-rinin de katıldığı
toplantıda 29 Nisan-17 Mayıs
tarih aralığını kapsayan tam
kapanmaya yönelik tedbir-ler
görüşüldü.
Bodrum Belediyesi kriz masası toplantısında konuya
ilişkin alınan kararlara göre;
“Tam kapatmanın” uygulanacağı tarihlerde sebze-meyve

pazarları kurulamayacağından
dolayı, bölgemizde tarımsal ve
hayvansal gıda üretimi yapan
üreticilerin mağdur olmamaları
için ellerindeki ürünler satın alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara
dağıtılacak.
Hasta nakil araçlarının yanı sıra
65 yaş üstü vatandaşların acil
durumlarda faydalanabilmeleri
için Des-tek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 24 saat hazır
araç bulundurulacak.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda
yardımı başta olmak üzere
diğer ihtiyaçlarına yönelik olarak
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ile Halkla İlişkiler Müdürlüğü
ekipleri çalışmalarını aralıksız
sürdürecek.
Bodrum Belediyesi’nce alınan
tedbirler kapsamında sokak hayvanları da unutulmadı. Veteriner
İşleri Müdürlüğü Geçici Hayvan
Bakımevlerinde 24 saat Veteriner
Hekim ve Petbulance hazır bek-

parlak-lığını arttıran ve yalnızca
hareket algılandığında yanan
sokak lambaları ile önemli bir
tasarruf sağla-mayı hedefleyen
Bodrum Belediyesi, uygulamayı
Bodrum Belediyesi ana hizmet
binası önünde ha-yata geçirdi.
Yenilenen sokak lambalarına
takılacak sensörlerle aynı zamanda trafik akışı hakkında bilgi
toplayabilir ve bölgedeki güvenlik
tehditlerini algılayabilir. Sıcaklığı,
nem seviyesini ve hava kali-tesini
izleyebilir. Silah sesi duyulduğunda güvenlik güçlerine haber
verebilir.
Diğer bir taraftan geleneksel
sokak lambaları arızalandığında
bu durum kısa sürede fark edilmezken, bölgedeki vatandaşlar
bunu fark edip bildirirse bu arıza
genellikle 24 saat içerisinde gideriliyor. Akıllı aydınlatma sistemleri
ise, ağ üzerindeki aydınlatma
armatürlerini izleyerek arıza durumunda ekiple-re bilgi verecek.
Bu sayede yalnızca arıza anında
servis hizmeti sağlanmasıyla
operasyonel anlamda tasarruf
sağlanacak.

letilecek. Tam kapanma boyunca
sokak hayvanlarının düzenli beslenmeleri için gönüllü gruplarla
ortak hareket edilecek.
Toplantıda, Bodrum Belediyesi web sitesi ve sosyal medya
hesaplarından gerekli tüm
duyuruların yapılarak halkın anlık
bilgilendirileceği ve vatandaşların 24 saat aktif olan Çağrı
Merkezi’ne 444 00 48 numaralı
hattan ulaşarak her türlü desteği
alabileceği ifade edildi.
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İftara yetişemeyenlere
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KUMANYA DAĞITILDI

Bodrum Belediyesi Ramazan ayı
dolayısı ile pandemi kısıtlamalarında trafikte iftara
yetişemeyen, iftar
saatine yolda
yakalanan vatandaşları yalnız
bırakmadı. Trafiğin yoğun olduğu
bölgelerde if-tarlık kumanyaları
dağıttı.

Ramazan ayında trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlere Belediye ekipleri iftarlık
kuman-ya dağıtımına başladı.
Bodrum Otogar ışıklarında başlatılan iftarlık kumanya dağıtımının
ikincisi Güm-bet Kavşağı’nda
gerçekleşti.
Bodrum Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan iftarlık kumanya
dağıtımı ile evlerine yetişemeyen,

trafikte kalan, zorunlu hallerde
çalışma faaliyetlerini sürdüren ve
orucunu açamayan vatandaşlar
için kumanya dağıtıldı.
Özellikle trafik akışının yoğun
olduğu iftar saatlerinde yolda
kalan sürücüler ile minibüs ve
otobüs-lerdeki yolcular, dağıtılan
bu kumanyalarla oruçlarını açtı.
Bodrum Belediyesi’nin pandemi
kurallarına uygun olarak hazırladığı iftarlık kumanya ikram paket-

le-rinin içinde, vatandaşların iftar
vakti saatinde oruçlarını açmaları
için su, meyve suyu, paketlenmiş
hurma ve soğuk sandviç bulunmakta.
Kumanya dağıtımlarının hafta
içi yapılacağı ve ilçe genelinde
trafiğin yoğun olan bölgelerinin
seçile-ceği belirtildi. Vatandaşların memnun kaldığı uygulamanın
Ramazan ayı boyunca süreceği
bildirildi.

Bodrum’da çöp konteynerine bırakılan yavru kedi temizlik personelinin dikkati sayesinde hayatta kaldı.
Mumcular Mahallesi’nde bir çöp konteynerine atılan yavru kedi, çöp toplama
aracında çalışan per-sonelin dikkati
sayesinde fark edildi. Konteynerin çöp
toplama aracına boşaltılmasının ardından
sıkış-tırma işlemi öncesi çöplerin arasında
ses duyan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü perso-nelleri Halil
İbrahim Yalçın ve Selçuk Kurt, sıkıştırma
işlemini durdurarak kediyi araçtan çıkardı.
Yavru kedi daha sonra Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi’ne
götürülerek veterinerler tarafından sağlık
kontrolünden geçirildi. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan kedi, konteynere atıldığı bölgede bulunan annesinin
yanına bırakıldı.

Bodrum’da zabıta ekipleri,
Ramazan ayı dolayısıyla ekmek
üretimi yapan fırınlar ile pasta
ve tatlı ima-lathanelerine yönelik
denetimlerini arttırdı.
Bodrum Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri, fırın ve unlu
mamüller ruhsat faaliyet konulu
işletme-lerde, İçişleri Bakanlığı’nın Ramazan ayı Kovid-19
tedbirleri genelgesi kapsamında
belirtilen kriterler başta olmak
üzere hijyen ve ekmek gramajı
denetimleri gerçekleştiriyor.
Gerçekleşen denetimlerde
işletmeler Kovid-19 tedbirlerine

uymaları konularında uyarılırken, genel temizlikleri yetersiz
olan, tedbirlere uygun kriterleri
sağlayamayan bazı işletmeler
hakkında ise idari işlem uygulanıyor.

Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarına duyarlı vatandaşlar tarafından gönderilen bir
mesajla, Gümbet Mahallesi’nde
bir dere yatağında yavru bir
flamingo dolaştığı bilgisini alan
Bodrum Beledi-yesi Sosyal Medya Ekibi durumu ilgili birimlere
bildirdi.
Bölgeye ulaşan Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan
flamingo, Veteriner İşleri Mü-

dürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Torba Geçici Hayvan Bakım
Merkezi’ne getirilen flamingonun ilk kontrolleri yapıldı. Sağlık
durumunun gayet iyi olduğu
anlaşılan flamingo, gözetim
altına alındı. Sevimli flamingo,
Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla İl Şube Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi. Ardından
flamingo-nun doğal yaşam alanına geri dönmesi sağlandı.
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Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve
Yerel Tohum Merkezi’nde düzenlenen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan
Yardımcısı Tayfun Yılmaz, belediye
meclis üyeleri, Karaova Bölgesi
muhtarları, üreticiler, TARKO yöneticileri ve üyeleri katıldı.
Törende konuşan Karaova Bölgesi’nde yaşayan üretici Birgül
Kaba, “Belediye Başkanımıza
biz üreti-cileri desteklediği için
teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz yıl
fidelerimizden çok memnun kaldık
ve verim aldık. İnşallah bu yıl da
öyle olacak” dedi.
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nden Sorumlu Bodrum Belediye
Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz
yaptığı konuşmada, “Bodrum
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak, 2021 yılı

I.Tarımsal Hibe Programı’nda 200’ün üzerinde
bir üreticiye ulaşmayı
hedeflemiştik. Bugün de
bunu gerçekleş-tirmenin
gururunu yaşıyoruz. Şükürler
olsun ki üreticilerimiz hala
burada var. Ve biz aç kalmadan
günlerimizi devam ettiriyoruz. Bu
işe ilk başladığımızda 25-30 kadar
üreticiyle bir araya gelebilirken
şu an 216 üreticimizle bir araya
gelmek 1 buçuk senede belli bir
yol aldığımızı gösteriyor. Katılımınız için hepinize çok teşekkür
ediyorum” dedi.
Bu güzel günde birlikte olmanın
çok mutluluk verici olduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, “Tayfun kardeşim
çalışma arkadaşlarıyla beraber, 2
yıldır canla başla çalışarak, beledi-

yemizde
daha önce olmayan bir müdürlüğü güzel bir noktaya getirdi.
Öncelikle hepsine teşek-kür
ediyorum. Bu toprakların değerini hepimiz çok iyi biliyoruz.
Son dönemdeki güvenilir gıdaya
ulaşımdaki zorluk ve sermayedarların üretimi elimizden alması
ve insanları tamamen tüketime
konsolide etmesi hepimizin sağlığını, ekonomisini ve en önemlisi
ülkemizi tehdit ediyor. Üretim me-

selesi bu kadar önemli bir konu.
Türkiye bugün eğer ekonomik
açıdan bu durumdaysa bu önemli
üretim potansiyelini kullanamadığı
içindir. Tamamen dışarıya bağımlı, tamamen ithalata dayalı bir
ekonomimiz var. Alıyoruz hammaddeyi burada yarı mamul ya da
mamul haline getirip tekrar dışarı
satıyoruz, arada kazanan simsarlar
oluyor. Sadece bizim orada çalışan
arkadaşlarımızı asgari ücrete
talim ediyorlar. Böyle bir
düzen var maalesef.
Daha önceden
kendi kendine yeten bir
ülkeyken şimdi
mısırı, buğdayı, samanı
bile ithal eder
durumdayız.
Bakın bunu kendi
elimizde yaptık,
kimseyi suçlamıyorum,
siyaset değil bu yaptığım. Bu
gerçeği haykırmak ve doğru tespiti
yapabilmektir” dedi.
Bodrum Belediyesi olarak yapmaya çalıştıklarının, bu toprakları
seven bu topraklarda doğmuş
yaşa-mış insanları toprakla tekrar
buluşturmak olduğunu söyleyen
Başkan Aras, “Belediye olarak
bizim amacımız fide dağıtalım,
domates ekelim, karpuz dikelim,
patlıcan yetiştirelim değil. Burada
yap-maya çalıştığımız yerel yönetimin birleştirici gücüyle, insanla

toprağı tekrar buluşturmaktır. O
yüzden orada yaptığımız deneme
dikimlerinde, burada yaptığımız
fide dağıtımlarında bizim ta-mamen bir vesile aracı olduğumuzu
bilmenizi isterim. Biz daha fazla
üreticiye ulaşmak için, daha fazla
üretim yaptırabilmek için çalışıyoruz” dedi.
Daha önce 20 üreticiyle başlayıp
bugün 216 üreticiyle bu dağıtımı yapabilmenin önemli bir şey
oldu-ğunu belirten Başkan Aras,
“Belki emekleme dönemindeyiz ama yapılan bu girişimler
çok önemli şeyler. Biz kendimizi
Bodrum’da kendi kendine yeter
hale getirebiliriz. Daha önce de
söyledim; üretin, getirin, belediyenin önünde satın. Pazar falan
da yok yani istediğiniz yerde satın
ama yeter ki üretin.
Satamıyorsan da belediye olarak
zaten ben alacağım. Geçen sefer
sadece mantarcı arka-daşımız
geldi, elinde mantarları kaldığını
söyledi. Onları da aldık ihtiyaç
sahiplerine dağıttık, onla-rın
da hayır duasını aldık. Değerli
üreticilerimizin hepsine teşekkür
ediyorum, halkın desteği ol-mazsa
bu işler olmaz, hepiniz sağ olun”
diye konuştu.
Konuşmaların ardından üreticilerin
taleplerine göre hazırlanan fideler,
Başkan Aras ve Başkan Yar-dımcısı
Tayfun Yılmaz ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından
üreticilere teslim edildi.

vurgu yapacağız.
Çocuklarımızı bu hislerle yetiştirmek zorundayız. Bodrum
bize bir dünya mirasıdır. Özelikle
Cevat Şakir’in buna vurgu yapmış
olması, cebine koyduğu tohumlarla Bodrum’un her tarafına sevgi
ekmiş, sadece bitki yetiştirmemiş
kültür ekmiştir.”
Gani Müjde’nin moderatörlüğünü üstlendiği ‘Balıkçı 131 Yaşında’
konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Ömer Durmaz, Ataol Behramoğlu, Hatice Yücel ve Hatice
Orman’ın konuk olduğu söyleşinin
ardından şair Ataol Behra-moğlu
ve müzisyen Haluk Çetin, şiir ve
müzik dinletileri Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından
tüm halka ulaştırıldı.

HALİKARNAS BALIKÇISI
BODRUM BELGELİĞİ
Bodrum’a Halikarnas Bodrum
Belgeliği oluşturacaklarını ifade
eden Başkan Aras, “Türkkuyusu
Caddesi’nde belediye binamızın karşısında kalan Bodrum’un
karakteristik binalarımızdan bir
tanesini de ‘Halikarnas Balıkçısı
Bodrum Belgeliği’ olarak çok
yakın bir zamanda faaliyete geçiriyoruz. Halikarnas Balıkçısı Bodrum Belgeliği’nde, Bodrum’la ilgili
ezelden ebede bütün basılı, yazılı
ve görsel kaynaklar yer alacak.
Yine Belediyemizin derlediği “Halikarnas’a Yolculuk: Can’a Öyküler”
kitabımız var. Bunu da Bodrumlu
çocuklarımızla buluşturacağız.
Baskılar tamamlandı, dağıtımlarını
gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yokuşbaşı Mevkii’nde Cevat
Şakir Kabaağaçlı’nın Bodrum’u ilk gördüğü noktada yapılan seyir terasının resmi açılışı gerçekleşti.
Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın 131.
doğum yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında, Halikarnas
Balıkçısı Seyir Terası açılışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Ocak ayında
yapımı tamamlanan ve halkın
hizmetine sunulan Halikarnas
Balıkçısı Seyir Terası’nın açılış merasimi pandemi tedbirleri altında
yapıldı.
ATAOL BEHRAMOĞLU
“DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKAN
BİR BELEDİYE YÖNETİMİ İLE
KARŞI KARŞIYAYIZ”
Halikarnas Balıkçısı Seyir Terası
açılışında konuşan yazar şair Ataol
Behramoğlu “Bodrum’un kültürel değerlerine gerçekten sahip
çıkamaya kararlı ve bu yönde de
çok ciddi adımlar atmakta olan
bir belediye yönetimi ile karşı
karşıyayız. Bu açıdan Sayın Başkan
sizi ve bütün çalışma arkadaşlarınızı bu ülkenin bir kültür insanı
bir şairi olarak yürekten sevgi ile
selamlıyorum ve sizlere teşekkür

ediyorum” dedi.
BAŞKAN ARAS “BODRUM
BİZE BİR DÜNYA MİRASI”
Cevat Şakir’in Yokuşbaşı’na
geldiğinde ilk söylediği, “Bir
başka dünyadayım, apaydınlık bir
dünyada” sözleriyle konuşmasını
başlayan sürdüren Başkan Aras
şunları ifade etti:
“Bodrum, binlerce yıllık medeniyetlerin burada bıraktığı o aurayı,

o ruhu hala taşımaktadır. Geçmişimize vurgu yaparsak, binlerce
yıllık tarihimize sahip çıkarsak bu
topraklara olan saygıyı artırabileceğimizi biliyoruz. Doğa, kültür,
tarih her zaman var olacak. Şimdi
biz hep bir söz söylüyoruz, diyoruz ki insan odaklı, insan odaklı
hayır bence artık doğa odaklı
politikaların zamanı geldi. Artık
odağımıza doğayı koymalıyız.
Doğaya sahip çıkan insanlara
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Törene Vali Yardımcısı Mehmet
Suphi Olcay, Bodrum Kaymakamı
Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz,
Halk Eğitim Müdürü Batuhan
Giraz, Yokuşbaşı Ma-halle Muhtarı
Ahmet Dalaman, hayırseverler ve
Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri
katıldı.
Bodrum Kanuni Sultan Süleyman
Anadolu Lisesi içerisinde 1994
yılında Galip Özmeral tarafından yaptı-rılmış olan ancak yıllar
içinde atıl duruma düşen bina
yenilendi. Bodrum Belediyesi
Etüt Proje Müdürlüğü ekiplerinin
yaptığı fizibilite çalışmaları ile
hem statik açıdan sağlam hem
de mimari açıdan fonksiyonel bir
hale dönüştürülen 150 metrekare
kullanım alanına sahip hizmet
binası 2,5 ay gibi kısa bir sürede tamam-landı. Etüt ve Proje
Müdürlüğü’nün proje ve denetimini üstlendiği çalışmalarda, Fen
İşleri Müdürlüğü yol ve otoparkın
asfaltlanması, Park ve Bahçeler
Müdürlüğü peyzaj işlerinde mesai
harcadı. Belediyenin girişimleri ile

yenilerek yeniden kamuya
kazandırılan bina Halk
Eğitim Merkezi geçici
hizmet binası olarak
faaliyet gösterecek.
Modern ve konforlu
hizmet binası bünyesinde 25 öğrenci aşçılık
eğitimi alabilecek.
Bodrum İlçe Milli Eğitim
Müdürü Aslan Korkmaz,
“Değerli Belediyemiz ve hayırseverlerimiz desteği ile baya atıl
durumda olan bu binayı çok da
güzel bir şekilde getirip yenilediler. Emeği geçen herkese çok
teşekkür ediyorum” dedi.
Bodrum İlçe Milli Eğitim ve Halk
Eğitim Müdürlükleri ile güzel çalışmalar içerisinde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet
Aras, “Halk Eğitim Müdürlüğümüz
ile yıllardır çok güzel çalışmalar

yapıyoruz. Özellikle kurslarımıza
ev sahipliği yapıyoruz. Mekan
sağlıyoruz. Şu andaki Halk Eğitim
binası da Bele-diyemize ait bir
yerdeydi tabi yetersizdi. Yeni
binanın yapılacağı konusunun
bilgisini almıştık ancak o yapılana
kadar en azından Halk Eğitimimize hak ettiği şekilde düzgün

NEYZEN TEVFİK
doğum gününde anıldı

Bodrum Belediyesi, 142 yıl önce
Bodrum’da dünyaya gelen şair ve
ney ustası Neyzen Tevfik Kolaylı için
adının verildiği Neyzen Tevfik Cadde üzerindeki heykeli önünde anma
programı düzenledi. Düzenlenen
anma törenine Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, Başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu, Hüseyin
Tutkun ile meclis üyeleri katıldı.
Törende Kültür Bakanlığı sanatçıları
bestekar Bora Uyma ile Neyzen
Yavuz Akalın ve Kudümzen Selçuk
Yazıcı, Neyzen Tevfik’in bestelerini
seslendirdi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün, sanatçılara verdiği önemi anlatarak sözlerine başlayan Başkan Ahmet Aras,
Ulu Önderin, “Her şey olabilirsiniz
ama sanatçı olamazsınız” sözünü
hatırlattı.

Bodrum’a kültür ve sanat yatırımlarının artarak devam etmesi
gerektiğini çünkü bu eşsiz coğrafyanın kültür ve sanatla daha güzel
olduğunu dile getiren Başkan Aras,
“Geçmişimizdeki sanatçılarımıza
sahip çıkacağız. Bu fani dünyadan
bir Neyzen Tevfik geçmiş. Ne kadar
şanslıyız ki onun doğumu Bodrum’a nasip olmuş. 24 Mart 1879’da
Bodrum’da dünyaya gözlerini açmış
Neyzen. Çocukluğunda, Bodrum’da
gizli gizli ney ustasını dinlermiş.
Dünya bu büyük insanlar sayesinde
bu Allah vergisi yetenekleri saye-sinde daha güzel oluyor. Neyzen
Tevfik’i Bodrum’da yaşatmalıyız.
Gelecek nesillere de aktarmalıyız.
Onun hatırasına da saygı duymalıyız” dedi.
Belediyenin girişimleri ile Neyzen

Tevfik Hatıra Evi yapımına başlandığını ifade eden Başkan Aras
ko-nuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yaptığımız girişimler sonucunda şu
anda özel mülkte bulunan Neyzen
Tevfik’in doğup ve yaşadığı evin bir
bölümünü anı evi haline getiriyoruz. Bu bir başlangıçtır, umarım
evin tümünü müzeye çevir-mek
nasip olur. Yine aynı şekilde özel
mülk olan Cevat Şakir’in evininde
müzeye dönüştürülmesi tabi bizim
hedeflerimiz arasında. İnanıyorum
ki sağduyu galip gelecektir. Bu
büyük ustaların, bu büyük insanların
yaşadığı yerler, anıları, buralarda
sergilenecektir ve geleceğe de
taşınacaktır. Bodrum’un her köşesi
sanata kültüre ev sahipliği yapabilecek özelliğe sahiptir.”
Başkan Aras konuşmasının ardından, katkılarından dolayı mülk sahibi iş insanı Ali Koçyiğit adına Deniz
Karaca’ya teşekkür plaketi verdi.

bir ofis ortamı yaratmak için
biz de arayış içerisindeydik.
Sevgili hayırseverimiz Erdem
Şen bu binanın tadilatına
başladı. Çok atıl du-rumdaydı. Gerçekten şu anda dıştan
görünüşü çok farklı hale gelmiş. Bu çok önemli bir yatırım,
çünkü yetişkin eğitimi yaşam
boyu eğitim çok büyük bir önem
kazanıyor. İnsan ilkokulda ortaokulda, üniver-sitede öğrendikleri
ile yetinmemeli, ömrünün sonuna
kadar öğrenmeye devam etmeli.
Bir taraftan da kadınlarımıza
meslek kazandırmakta çok önemli
bir merkez. Yılda ortalama 20 bin
öğrenci ders alıyor bu kurslarda, bu örgün eğitim gibi bir şey
neredeyse. Ben bunun için bütün
emek veren değerli halk eğitim
müdürümüze, hocalarımıza aynı
zamanda bu kurslara katılan

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu bir yıl aradan sonra ilk
oyununu 27 Mart Dünya Tiyatro
Günü’nde pandemi kurallarına uygun olarak sahneledi.
“Uçurtmanın Kuyruğu” adlı
oyun Nurol Kültür Merke-zi’nde
sanatseverlerle buluştu.
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdesini ilk kez 27 Mart
2018’de Oktay Arayıcı’nın yazdığı Hüseyin Akşen’in yönettiği
“Seferi Ramazan Bey’in Nafile
Dünyası’ ile açtı. Ardından 2019
yılında Erman Cana-tan’ın yazıp
Erdal Cindoruk’un sahneye koyduğu ve Antik Tiyatro’da 3500
kişilik seyirci önünde prömiyer
yapan ‘Batakhane Güzeli’ müzikali ile yola devam etti. Çocuk
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devam eden değerli öğrencileri-mize çok teşekkür ediyorum
Her zaman Halk Eğitimimizin,
Milli Eğitimimizin yanında olmaya
devam edeceğiz.” diye konuştu.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz
ise, kurslarda binlerce öğrencinin katılımıyla ciddi bir faaliyet
yürütül-düğünü belirterek şunları
söyledi:
“Geçici sürede yenisi yapılana kadar burada hizmet görülmesi bizi
rahatlatacak. Ama asıl müjdemiz
yeni binanın yapılacak olması.
Çünkü bu kadar geniş kitleye
hitap eden bir kurumun ciddi bir
hizmet binasına ihtiyacı var. Belediyemizin de destekleri ile farklı
yerlerde bu kursları açacağız.”
Konuşmaların ardından, Kaymakam Bekir Yılmaz, Başkan Aras’a
desteklerinden dolayı plaket
takdim etti. Daha sonra tüm katılımcılar ile açılış kurdelesini birlikte
kesen Başkan Aras ve Kaymakam
Bekir Yıl-maz, yeni yapılan hizmet
binasını gezdi.

seyircilerimiz için hazırladığımız
Duygu Cin-doruk’un oyunlaştırdığı, Gülbin Yeşil’in yönettiği
“ÇİZMELİ KEDİ” ve Haluk Işık’ın
yazıp Duygu Cindo-ruk’un
sahneye koyduğu ‘HARİKALAR
MUTFAĞI’ oyunları çocuklar
kadar büyükler tarafından da
zevkle izlendi ve hem Bodrumdaki seyircilerle hem de civar
ilçelerdeki çocuklarla buluştu.
B.B. Şehir Tiyatroları; pandemi
döneminin sona erdiği, hayatın daha normale döndüğü
günlerde yeni-den sahne
almak, çocuklara ve yetişkinlere
diksiyon, oyunculuk ile drama
eğitimlerin verileceği atölye
çalışmalarına kaldıkları yerden
devam edeceklerini belitti.

11

MAYIS 2021

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, BOTAV
liderliğinde düzenlenen Rally Bodrum öncesi, gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren
Üçlertoprağı, BOTAV Genel Sekre-teri Serkan Ceylan, ralli pilotları Murat Bostancı, Burak Çukurova, Kemal Gamgam ve Uğur Soylu katıldı.
2021 TOSFED Ralli Kupası’nın
ilk yarış organizasyonuna ev
sahipliği yapmaktan dolayı mutlu
oldukları-nı ifade eden Başkan
Aras, co-pilot olarak yarışa
katılacağını ve etapların dünya
harikası bir bölgede yapılacağını
belirttiği konuşmasında şunları
söyledi;
“Bodrum’da hele böyle sezon
başlangıcında gerçekten bu
kadar kaliteli bir organizasyonun yapılıyor olması bize de
gurur veriyor. Umarım bundan
sonraki yıllarda da çok daha
geniş, büyük çaplı, ulusla-rarası
organizasyonları birlikte yaparız.
İnşallah kazasız, belasız ve çok
keyifli bir organizasyon olur.”
Başkan Aras’ın konuşmasının
ardından Karya Otomobil Spor
Kulübü Başkanı Atıl Atılgan tarafından Başkan Aras ve BOTAV
Genel Sekreteri Serkan Ceylan’a,
yarışta giyecekleri tulumlar takdim edildi.
84 otomobil ve 168 sporcunun
mücadele ettiği Rally Bodrum
yarışı 10 Nisan Cumartesi günü
Myndos Kapısı’nda düzenlenen
start seromonisi ile başladı. 11
Nisan Pazar günü ise 6 etaptan

oluşan yarış Karaova -Etrim etabı
ile devam etti, ödül töreni ile
sona erdi.
BOTAV Rally Bodrum ödül töreni
sonrasında çıkan olaylarla ilgili
Bodrum Belediye Başkanı ve
BOTAV Başkanı Ahmet Aras ve
oda başkanları tarafından ortak
basın açıklaması düzenlendi.
Bodrum’un 3 bin 500 yıldır
hoşgörü, mutluluk ve kardeşliğin
kenti olduğunu sözlerine ekleyen
Başkan Aras sözle-rine şöyle
devam etti:
“Bu kente gelerek, her ne
sebeple olursa olsun bu kentin
huzuruna güvenine, hoşgörü-

süne layık olmayan insanları biz
Bodrum’da görmek istemiyoruz. Bu kadar iyi niyetli yapılan,
Bodrum’un ismini bir kez daha
dünyaya duyurmak için mücadele ettiğimiz, doğru organizasyonları getirmeye çalıştığı-mız ve
bunun için emek, zaman, para
harcadığımız önemli bir etkinliğin
kirletilmesine izin vermeye-ceğiz.
Bu etkinliğin küfürle, şiddetle,
magandalıkla, vandallıkla anılmasını istemiyoruz. O yüzden bu
toplantıyı hep birlikte düzenledik
ve şiddetin her türlüsüne karşı
Bodrum’u yöneten öncü önderler, liderler olarak bu açıklamayı
yapma gereği hissettik “ dedi.

Bodrum bu yıl 56.’ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu’nun 7. ve
8. etaplarına ev sahipliği yaptı.
Belediye Başkanı Ahmet
Aras’ın yakından takip ettiği
çalışmalarda, bisiklet turu güzergahında yapıl-ması gereken
çalışmalar detaylı olarak plandı. Temizlik İşleri, Zabıta, Park
ve Bahçeler, Kültür ve Sos-yal
İşler ile Basın Yayın Halkla
İlişkiler Müdürlüklerinden
oluşan çalışma komisyonu,
Bodrum’un farklı noktalarında
Bisiklet Turunu, billboard ve
raketler ile duyurdu. Bodrum Kalesi önünde, STS Okul
Gemisinin de içine bulunan 15
tekne, deniz üzerinde görüntü
verdi. Ayrıca Myndos Kapısı
yanına “One of the seven
wonders of the ancient World”
Dünyanın Yedi Harikasından
biri yazılı 6x6 metre ölçülerinde Mausoleum brandası
açılarak Bodrum’un değerleri
gösterildi. Görsel şölen yaratılarak Bodrum’un güzellikleri
sergilendi.
Bodrum’da ilçe genelinde,
önemli kavşaklar ve meydanlar
bisiklet figürleriyle süslendi.
Çöp kontey-nırları yenilenerek
standart hale getirildi. Ana
güzergahlar bisikletçilerin kullanımına hazır hale geti-rildi.
Bisiklet Turu heyecanı için yine,
kavşaklarda temizlik ve bitki
dikimi, orta refüj temizlik ve
bu-dama ile peyzaj düzenlemeleri yapıldı.
BAŞKAN ARAS
“BİSİKLET SPORUNA
ÖNEM VERMELİYİZ”
Bodrum’da heyecanlı bir yarışa
ev sahipliği yaptıklarını ifade
eden Belediye Başkanı Ahmet
Aras, “Bisiklet Turu öncesi
bisiklet geçiş güzergahında,
çevre düzenlemeleri ve gerekli
tedbirleri aldık. Bodrum’un
sakin bir kent, sağlıklı bir
kent olabilmesi için bisiklet
kullanımının yaygınlaşması
ge-rektiğini düşünüyoruz ve
bu konuda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Yarımadamızın farklı bölgele-rinde yeni
bisiklet yolları yaptık ve daha
fazlasını yapmayı hedefliyoruz.
Bodrum’da bisikleti geliş-tirmek gibi niyetimiz var. Haziran
ayına bir Gran Fondo düzen-

liyoruz. Buradaki inisiyatifler,
bele-diyemizin de desteği ile
bir taraftan federasyonumuzun da desteği ile Gran Fonda
düzenlenecek. Bu da bence
bisikletin daha da yerleşmesi
için etkili olacak. Bisiklet sporuna önem vermemiz la-zım,
çünkü bisiklet iyi bir spor ve
her yaşta yapılabilen bir spor.
O yüzden artık buna yönelmeli-yiz.” dedi
Başkan Aras, Eurosport ve
TRT Spor ekranlarından canlı
yayınlanan 56. Türkiye Bisiklet
Turu’nun böl-gemizin tanıtımı
açısından da önemli olduğunu
sözlerine ekledi.
56. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET
TURU’NUN SON ETABI
BODRUM BELEDİYE MEYDANI’NDA START ALDI
Bodrum- Kuşadası arası olan
8. ve son etap için Bodrum
Belediye Meydanı’nda düzenlenen start seremonisi Bodrum
Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Türkiye Bisiklet Federasyonu Erol Küçükbakırcı ve
protokol üyelerinin katılımıyla
gerçekleşti.
23 takımdan 141 sporcu saat
10.40’da Bodrum Belediye
Meydanı’ndan start aldı.
Belediye Meyda-nı’nda start
öncesi, Karya Çiçekleri Folklor
Ekibi yerel halk oyunları gösterisi yaptı.
Sporcuları Kuşadası’na uğurlayan Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras gazetecilerin
sorularını ya-nıtladı. İki haftadır
Bodrum’un çok hareketli olduğuna değinen Başkan Aras
şunları söyledi:
“Çok önemli bir organizasyon.
Bodrum’unda ruhuna uygun
uluslararası bir tur. Biz bundan
sonra bu tür organizasyonlara destek vermeye devam
edeceğiz. Mayıs ayında dünya
turizm forumu için çalışmalarımız devam ediyor, bununla
ilgili de çok yakında basın
açıklamamamızı yapacağız.
Ulus-lararası ve önemli isimlerin katılacağı bir organizasyon,
özellikle turizmin şu anda dar
boğazda olduğu bu dönemde
onların ortaya koyacakları fikirlerin ve önerilerin çok büyük
önemi var.”

