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14 Günlük yılbaşı partisi etkinlikleri Sertab Erener’le zirveye çıktı.

Bodrum Belediyesi yeni yılı coşkulu konserler serisi ile karşıladı. Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleşen konserde Sertab Erener sahne aldı. Gece yarısı 2022 adet ışıklı balon gökyüzüne salındı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan

Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Belediye Başkan Yardımcısı
Hüseyin Tutkun’un katıldığı yılbaşı konseri öncesinde Milta Marina’dan Belediye Meydanı’na bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bu yıl Bodrum’da ilk kez Kumbahçe, Hilmi Uran (Kilise Meydanı) ve Belediye Meydanlarında
ana sahne olarak gerçekleşen
konserlerde vatandaşlar gönüllerince eğlendi. ‘’Happy Love
Year’’ temalı yılbaşı sokak partileri
programı DJ’ler ve sanatçıların performanslarıyla her gün
devam etti.
Bodrum Belediyesi’nce, çarşı
esnafına destek olmak ve kış
turizmini canlandırmak amacıyla
düzenlenen ‘’Happy Love Year
Party’’ etkinliklerinde, müzikseverler 31 Aralık gününe kadar
Bodrum’da her akşam DJ performansları ve konserler ile buluştu.
Hilmi Uran Meydanı (Kilise Meydanı) ve Kumbahçe Meydanı’nda
sahne alan, Gökhan Daldal,
Melisa Sarıusta, DJ İlker Sargın ve
Aymila Taşçı, İbrahim Şendil ve
Cover Drive, DJ Uğur Kartal, Bate,
Zeynep Casalini, Engin Özçelik,
Barış Hayta, Flamingo Bros, DJ
Kağan, Hera, Deep Tonic, DJ Ersin

Show, Ozan Doğulu, DJ Vedat
Sarı, Batu Mutlugil, Emirhan Görkem Project, DJ Özlem Öztürk,
Ece Gürsel, Sibel Benekli, DJ My
Guide, izleyenlere keyifli saatler
yaşattı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, konserlerin açık havada ve
pandemi kurallarına uygun olarak ve yoğun güvenlik önlemleri
ile gerçekleştirdiklerini ifade ederek konserde yaptığı konuşmada
şunları söyledi:
“Bu sene yeni yılımızı 14 gün
boyunca konserlerle, etkinliklerle kutlamak istedik. Amacımız,
Bodrum’un bu güzel atmosferini
tekrar ortaya koymaktı. Bunu,
Türkiye’ye ve bütün dünyaya
haykırmaktı. Bizim amacımız,
Bodrum’un kış turizmini canlandırmak. Esnafın bir nebze olsun
nefes almasını sağlamak, ekonomisini biraz daha canlandırmak
ve Bodrum’u bütün yıl tercih
edilen bir destinasyon haline
getirmekti. Bu organizasyonda

emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum. Asıl büyük teşekkürü
tabii ki güvenlik kuvvetlerimiz
hak ediyor. Canları pahasına
sınırlarımızdan Bodrum’a kadar
bizleri koruyan polisimize, askerimize selam olsun.
Bütün bu etkinliği yapan sevgili
belediye personeli arkadaşlarıma, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüme çok teşekkür ediyorum.
Katkı koyan katılan herkese
teşekkür ediyorum. Yeni yılımız,
sağlıklı huzurlu mutlu bolluk
bereket getiren bir yıl olsun. Bodrum’un geleceği parlak, Bodrum
için çalışıyoruz, üretiyoruz.”
Sertab Erener konseri sonrasında
saat gece yarısına geldiğinde,
Belediye Meydanı’nı dolduran
vatandaşlarla birlikte Başkan
Aras, 10’dan geriye doğru saydı
ve 2022’nin ilk anları coşkuyla
karşılandı. Aynı anda gökyüzüne
2022 adet ışıklı balon salındı.
Gece bu renkli görüntülerle sona
erdi.

‘BERABER TÜRKİYE’Yİ
BÜYÜTECEĞİZ’
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras’ın da katıldığı CHP Belediye
Başkanları Çalıştayı’nın ikinci
günü başkanlara seslenen CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi birlikte büyüteceklerini ifade ederek “Umudu
büyütün, beraber yürüyeceğiz. O
yüzden diyoruz ‘Geliyor Gelmekte Olan.” Beraber Türkiye’yi
büyüteceğiz” dedi.

Demokratik ve kamucu anlayışı ile
CHP’li belediyelerin halk için, halk yararına olacak birçok uygulamayı hayata
geçirmeye çalıştığına dikkat çeken
Aras, Bodrum Belediyesi olarak bu kapsamda sosyal demokrat belediyecilik
anlayışı ile çalışmaları hız kesmeden
sürdürdüklerini kaydetti. “Toplumcu
belediye anlayışımızın halka dokunması, halka azami yarar sağlaması önceliklidir. Biz belediyecilik anlayışımız
ile hizmetin gitmediği, geciktiği yerler
bırakmamak için çabalıyoruz.”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS:

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’na katılan
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplumcu
belediye anlayışının halka dokunması, halka yarar
sağlamasının öncelikleri olduğunu belirterek, “Kara

Kayseri’de düzenlenen “Kara Kış
Fonu” ana temalı CHP Belediye
Başkanları Çalıştayı’na katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras,
“Kara Kış Fonu Acil Eylem Planı’
kapsamında Bodrum’da başlatmış
oldukları çalışmalarla ilgili önemli
açıklamalarda bulundu.
Üç gün sürecek olan çalıştayın

Kış Fonu Acil Eylem Planı kapsamında, 56 mahallesi
bulunan Bodrum’da 3 mahalleyi acil eylem planının
odağına aldıklarını, yoksullaşma riski taşıyan 10
mahalleyi de izlediklerini açıkladı.

ilk günü CHP’li belediye başkanları ile Kayseri’de incelemelerde
bulunan, ikinci günü CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile
bir araya gelen Başkan Aras, CHP
belediyelerinin özellikle toplumcu
belediyecilik anlayışı ile kaynak
yaratmaya önem verdiğinin altını
çizdi.
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BODRUM Belediyesi’nin, uzaktan erişim yoluyla vatandaşlarla ilk temas noktası olan, halkla
ilişkiler faaliyetlerinin en etkin yürütüldüğü Çağrı
Merkezi, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
Bodrum Belediyesi ana hizmet
binasının zemin katında yıllarca
hizmet veren Çağrı Merkezi,
Cevat Şakir Mahallesi Bedesten
İş Hanı 2. katındaki (eski nikah
salonu) modern, ferah ve konforlu yerinde çalışmaya başladı.
Çalışanlarının, vatandaşlara daha
iyi hizmet verebilmeleri için özel
tasarlanan Bodrum Belediyesi
Çağrı Merkezi, düzenlenen sade
bir törenle açıldı.
Çağrı Merkezi’nin sadece şikayet
dinlemeyeceğini, vatandaşları
arayarak bir dertlerinin olup
olmadığını sorabilecek bir yapıda
çalışacağını sözlerine ekleyen
Başkan Aras, yenilenen Çağrı
Merkezi’nin hem çalışanlara yakışır, hem de Bodrum Belediyesi’ne
çok iyi hizmet verecek bir birim
haline geldiğini sözlerine ekledi.
“Kendisi seçildiği günden bu

SUALTI Arkeolojisinin
Doğduğu yer: Bodrum
Türkiye adlı sergi Mausolos Sergi Salonu ve
Artemisia Sergi Salonu’nda sergilendi.
Bodrum Belediyesi KUDEB
tarafından organize edilen
sergi, Bodrum Sualtı Arkeolojisi
Enstitüsü INA’ya (The Institute of
Nautical Archaeology) ait fotoğraf arşivlerinden oluşuyor.
INA’nın 1960-2020 yılları arasında
Bodrum’da yapılan sualtı arkeolojisi kazılarına ait arşiv fotoğrafların
görücüye çıktığı serginin açılışına
Başkan Ahmet Aras, Başkan yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Bodrum Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü
Müdürü Tuba Ekmekçi katıldı.
BODRUMLU SÜNGERCİLERİNİN
ANISINA “MELAT SÜNGERİ
HEYKELİ” DİKİLDİ
Bodrum’da denizciliğin en önemli kollarından ve geçim kaynaklarından biri olan süngerciliğin
anısını yaşatmak üzere, Bodrum
Belediyesi tarafından İskele Meydanına “Sünger Heykeli” dikildi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras’ın girişimleri ile süngercilerin
anısına yaptırılan “Sünger Heykeli” İskele Meydanı’nda yerini aldı.
Heykeltıraş Halil İbrahim Sever
tarafından yapılan 9 tonluk ağırlığa sahip sünger heykeli Melat

yana kadar personelinin mutluluğu için, Bodrum halkının menfaati için çalışmaktadır. Bu binalarla
beraber diğer hizmet binalarında
da personelin çalışma koşullarını
iyileştirdiği için, yine askeri ücrette de devletin belirlemiş olduğu
rakamı değil de personelini ve
kamuyu düşünerekten en alt rakımı 3 bin 100 Lira yaptığı için de
hepinizin huzurunda kendisine
teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardından Başkan
Aras ve Karahan, Çağrı Merkezi’nin açılış kurdelesini birlikte
keserek, ilk çağrılara cevap verdi.
3 farklı vatandaşa cevap veren
Başkan Aras’ın vatandaşlarla
konuşması neşeli bir ortam
oluşturdu. Vatandaşlara yeni yıl
dileklerini ileten Başkan Aras,
ardından yenilenen Çağrı Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

süngerinden esinlenerek yapıldı.
Bodrumlu sünger avcısı Aksona
Mehmet (Mehmet Baş) tarafından 2011 yılında sünger avına
çıktığı, Gökova körfezinde 60
metre derinlikten çıkarttığı Melat
Süngeri esere konu oldu.
Sünger heykeli traverten taşından 3 aylık çalışma sonunda ortaya çıkardığını ifade eden heykel
sanatçı Halil İbrahim Sever, eserin
iki mono bloktan oluştuğunu,
Melat süngerinden esinlenerek
hazırladığı üst bloğun 9 tonluk
traverten taşından yontulduğu,
alt kaidesinin 8 tonluk mermer
olan eserin toplam ağırlığının 17
ton olduğunu belirtti.
İskele meydanına dikilen sünger
heykeli, Bodrum’da süngercilerin
ve tüm zamanların sünger avcılarının anısına ithaf edildi.
Bodrum Belediyesi’ne ait
atıl durumda kalan, yıllarca
bakımı yapılamayan mandalina
bahçesi Başkan Ahmet Aras’ın
talimatıyla turizme kazandırılmak amacıyla örnek bahçe
haline getirildi. Belediye Başkanı
Ahmet Aras’ın, bölgedeki üretici
ve bazı sivil toplu örgütleri ile
önümüzdeki süreçte turizme
yönelik farklı projeler gerçekleştireceği Bitez Mahallesi’nde bu-

lunan mandalina bahçesinde,
Tarımsal Hizmetler ve Temizlik
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan hasat çalışmaları tamamlandı.
Belediye ekipleri tarafından
toplanan mandalinalar ilk
olarak koronavirüs (Kovid-19)
tedavisi gören ya da evlerinde
karantinada bulunan belediye
personellerine dağıtıldı.

KARAOVA VE ÇIRKAN’DA
ÜCRETSİZ DAĞITILDI
Belediye bahçesinden hasadı
yapılan mandalinalardan yaklaşık 1 tonu Mumcular Meydanı’nda Başkan Yardımcısı Tayfun
Yılmaz ve bölge muhtarlarının
katıldığı etkinlikte halka ücretsiz
olarak dağıtıldı. Hasattan elde
edilen ve poşetlenen mandalinaların diğer kısmı ı ise Çırkan
Mahallesi’nde halka dağıtıldı.
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Bodrum’un
doğasına, bitki örtüsüne,
florasına, eşsiz güzellikteki
coğrafyasına sahip çıkarak
gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlatılan
“Kaçak Yapılaşma ile
Mücadele Seferberliği”
sürüyor.

BODRUM Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, Çarşı Mahallesi Türkkuyusu Caddesi üzerinde bulunan mevcut yağmur suyu
hatlarında sağlıklı su akışını sağlamak için
altyapı iyileştirme çalışması gerçekleştiriyor.

Türkkuyusu Caddesi’ni su baskınlarından kurtarmak için yağmur
suyu yenileme hattı çalışmalarına
yoğun mesaiyle devam eden Fen
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler,
ilk etapta 70 metrelik alanda
yenileme çalışmasına devam
ediyor. Gece gündüz demeden gerçekleştirilen çalışmaları
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras da yerinde inceledi.
Altyapı ile ilgili Yarımada genelinde ciddi çalışmaların yapıldığını
belirten Belediye Başkanı Aras,
“Yalıkavak, Turgutreis ve Gündoğan’da altyapı çalışmalarımız sürüyor, bir taraftan da Bodrum’un
eski mahalleleri olan Tepecik ve
Eskiçeşme Mahallelerimizde de
ciddi çalışmalarımız var. Yağmur suyu ve sel baskınlarından
Bodrum’u kurtarmaya kararlıyız.
Ancak bunun dışında, bizim yetkimiz dışında olan sel kapanları,
tersip bentleri ve dere ıslahları
gibi havzada çalışmalar yapılması
gerekiyor. Devlet Su İşleri ve büyükşehir belediyemizin yaptığı ve
yapacağı çalışmalar var. İnşallah
sorunların büyük bölümünü DSİ,

MUSKİ ve Bodrum Belediyesi
işbirliği ile çözeriz. Çünkü biz artık
Bodrum’u işbirliği ile yönetiyoruz
ve böyle devam edeceğiz. Tabi ki
belli bir marjın üzerinde yağmur
yağarsa çok zorlanırız diye düşünüyorum. Çünkü Bodrum’daki
yapılaşma, dere yataklarındaki
daralma ve dere yataklarının
yıllardır yol olarak kullanılması
gibi sorunlar var. Mesela Bitez’de
bir Söğütlü Deresi var. Her
yağmurda orada şikayet geliyor,
ama orası bir dere. Ama o dere
zamanında cadde olarak ele alındığı ve oradan da imar verildiği
için derenin sağındaki solundaki
arazilerde evler var. Tabi dere
taşıyor ve evleri su basıyor, bu
gayet doğal. Biliyorsunuz suyun
önünde durulmaz. O yüzden oralardaki çözüm kolay bir şey değil.
Oralarda yolların tekrar açılması
gerekiyor, derelerin dere olarak
bırakılması yol olarak kalmaması
gerekiyor. Ancak orada böyle bir
çalışma gerçekleştirirsek o zaman
da mandalina bahçelerimizin
zarar görebileceğini biliyoruz”
diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Muhtarlık
İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediye
hizmetlerinin daha
hızlı ve sağlıklı bir
şekilde ilerleyebilmesi, mahallelerdeki
taleplerin çözüme
kavuşturulması için
56 mahalle muhtarı ile sıkı iletişim
halinde çalışmalarını
yürütüyor.

Bodrum’da son yıllarda artan
nüfus ile birlikte yaşanan hızlı değişimden kaynaklanan talepleri
karşılamak, mahalle muhtarları
tarafından talep edilen hizmetlere hızlı ve etkin bir şekilde cevap
vermek amacı ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yaklaşık 2
yıldır çalışmalarına devam ediyor.
Muhtarlık İşleri Müdürlüğünce,
56 mahalle muhtarlığına düzenli
olarak yapılan ziyaretlerle mahalle sakinleri tarafından muhtarlara
iletilen talep, öneri ve şikayetler
dinlenerek çözüme kavuşturulması için ilgili birimlere iletiliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, inşaat sezonunun başlamasıyla birlikte belediyeye yapılan
ihbar ve şikayetlerde de artış olduğuna dikkat çekerek, belediye
ekiplerinin yanı sıra vatandaştan
gelen ihbarların da titizlikle takip
edildiğini söyledi.
Sadece son üç ayda 165 inşaatın kaçak ve ruhsatsız olduğu
gerekçesiyle mühürlendiğini
açıklayan Başkan Ahmet Aras,
“Bazı kesimlerde anlamsız bir
şekilde imar affı beklentisi var
ama bu beklentinin bir dayanağı
yok. Bakanlıklarla yaptığımız görüşmeler de böyle bir beklentiyi
doğrulayacak gelişme olmadığı
ve olmayacağı yönünde. Ancak
insanlar kaçak inşaat yapmayı
sürdürüyor ve son dönemde bu
kaçak yapılaşmada önemli oranda bir artış görülüyor.” şeklinde
konuştu.
Belediye Yapı Kontrol Müdürlüğü
ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin
aktif bir şekilde denetimlerini
sürdürdüğünü ifade eden Başkan
Aras, “Çalışmalarımız kapsamında,
doğanın korunmasının yanı sıra
kamusal alanların işgaline de asla
müsaade etmiyoruz. Bölgemizde
yıkım kararları çıkan, kaçak ve
izinsiz tüm uygulamalara hiçbir
ayrım yapılmaksızın müdahale
ediliyor.” dedi.
Son üç ay içinde yıkım kararı
işlemi uygulanan yapı sayısının
47 olduğunu belirten belediye
ekipleri, İmar ve Kıyı Kanunlarına
muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kaçak hafriyat
dökümü gibi Bodrum’un doğasına zarar verecek çalışmalara karşı
mücadelesini sürdürüyor.

Müdürlük birimi ekipleri, bugüne
kadar muhtarlıklara 941 ziyaret
gerçekleştirdi.
Bodrum Belediyesi Muhtarlık
İşleri Müdürlüğü, bu güne
kadar, muhtarlardan gelen 4 bin
777 adet talep öneri ve şikayet
dilekçesinin 4 bin 319 adedini
çözüme kavuşturuldu. 457 adet
talebin ise mahallelerde yapılması istenen projelere yönelik
olduğunu belirtildi. Gerekli
fizibilite çalışmalarından ardından iş programına alınacak olan
taleplerin takibinin devam ettiği
bildirildi.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından gerçekleştirilen, Bodrum Kanalizasyon Şebeke Hattı çalışmaları kapsamında, Koyunbaba Mahallesi’nde yapımı devam eden altyapı çalışmaları
içinde yer alan terfi istasyonunun konumu, yapısı ve işlevleri
hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Marangozhane Atölyesi tarafından üretilen
mobilyalar, belediye hizmet
binaları ve peyzaj alanları dışında
gelen talepler doğrultusunda
eğitim kurumlarına da veriliyor.
Bu kapsamda, 2020 yılı içerisinde
eğitim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda ofis masaları, sehpa, dilsiz uşak, portmanto,
ahşap askılık, etajer, arşiv dolapları, kapı ve pencere yapımları, okul
sıra ve masa tamiratları, pergole
montajları, panolar ve çeşitli
boyutlarda dolaplar üretilerek
montajları yapıldı. Peyzaj düzen-

Bodrum’da, kamuya açık alanlarda görüntü kirliliği oluşturan anlamsız duvar yazıları ve çizimleri,
belediye ekiplerince temizleniyor.
Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe
genelinde duvarlara gelişigüzel
yazılan yazılar ve çizimlere yönelik temizlik çalışması başlattı. Kötü

lemelerinde kullanılması için de
148 adet bank ve 58 adet piknik
masası imalatı gerçekleştirilerek
Yarımadanın çeşitli yerlerine
konulurken, belediye hizmet
binalarında kullanılmak üzere tek
tip 60 adet ofis masası ve etajer
üretildi.
Belediye tarafından, muhtarlıklardan gelen taleplere istinaden
dolap, pergole, kapı, pencere
imalatı ve montajlarının yanı
sıra Bodrum genelinde bulunan
çocuk parklarındaki bankların
tamiratı yapılarak ihtiyaç olan
yerlere bank ve piknik masalarının montajları yapıldı.

görüntü oluşturan yazıları ve
çizimleri temizlemek için sokak
sokak gezen ekipler, tespit edilen
noktalara anında müdahale
ederek uygun boya ile kapatıyor.
Ekipler; parklarda, yol kenarlarında ve sokak aralarında duvarlara
yazılan yazıları temizlemek için
çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın
en düşük maliyet, en yüksek
fayda sloganı ile 2021 yılı içinde
vatandaşlardan gelen talepler de
dikkate alınarak kamuya ait açık
alanlarda kullanılmakta olan daha
birçok ürünün de imalatı planlanmış olup, belirlenen bölgelerde
vatandaşların kullanımına sunulacağı bildirildi.
Ayrıca, Bodrum Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğü Atölyeler
Şefliği’nin tek tip üretime gitmesi
ile ürünlerin piyasa fiyatlarının
altında maliyetle imal edilmesi,
mali anlamda da ciddi tasarruflar
sağlıyor.

Belediye yetkilileri, ayrıca duyarlı
vatandaşların bu tür konularla
ilgili 444 00 48 numaralı çağrı
merkezine ulaşarak mahalle ve
sokaklarında görüntü kirliliğine
neden olan duvar yazıları ve
çizimleri bildirmeleri halinde
ekiplerin o bölgelerde de çalışma
yapacağını duyurdu.

Gümüşlük Forumu Atölyesi’nde
gerçekleşen toplantıya Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
MUSKİ Genel Müdürlüğü Plan
Proje Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Cem Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz,
, Koyunbaba Muhtarı Yılmaz
Çinçik, Gümüşlük Muhtarı Zeki
Pay, proje yüklenici firma yönetim kurulu başkanı ve yetkilileri,
Gümüşlük Forumu üyeleri ve
bölge sakinleri katıldı.
Projenin bütünüyle ilgili geniş
kapsamlı bir bilgilendirme
gerçekleştiren MUSKİ Genel
Müdürlüğü Plan Proje Yatırım
İnşaat Dairesi Başkanı Cem
Yaşar, “Yaptığımız ön çalışmalar
sonucunda karşımıza çıkan mali
tabloda Bodrum’un yaklaşık bir
buçuk iki milyar lira civarında
bir altyapı ihtiyacı var. Dünya
Bankası tarafından Muğla ili için
bize verilen 88 Milyon Euro’nun
yüzde ellisinden fazlası Bodrum
ilçemize harcanacak” dedi.
TERFİ MERKEZLERİNİN
YAPISI TAMAMEN GÖMÜLÜ
BETONARME
Koyunbaba Mahallesi’nde
inşa edilmesi planlanan terfi
istasyonuyla ilgili bölge halkına
bilgilendirmelerde bulunan
Cem Yaşar, “Terfi istasyonlarına
aktarma istasyonları da diyebiliriz. Yani 160 kilometrelik kanalizasyon hattını, ileride yapacağımız Turgutreis Atık Su Arıtma
Tesisi’ne iletmek için yapılan
bir imalattır. Bunlar mecbur
yapılmak zorunda. Çünkü biz
toplanan atıkları terfi istasyonlarına iletiyoruz, oradan da atık su
arıtma tesisine iletilecek. Terfi
istasyonları kesinlikle arıtma
tesisi niteliği taşımıyor. Bu tesislerin işlevi, atık suyun tamamen
pompalar vasıtasıyla diğer
terfilere aktarılarak, son noktada
arıtma tesisine ulaşması. Hiçbir
şekilde kanalizasyon hattımız

denize direk basılmayacak.
Yani tüm sistem direk arıtma
tesisimize gidecek, oradan da
arıtılan su 1 buçuk kilometrelik
deniz hattımızla beraber denize
deşarj edilecek.” dedi.
Bu konuyu sonuna kadar sahiplendiklerini belirten Başkan
Aras, “Bu sistemle ilgili ‘Eğer bir
sistem sürekli denetlenir ve
bakımı yapılırsa, kesinlikle koku
çıkarmaz’ diye teknik bir rapor
var önümüzde. Biz de buna
inanmak ve güvenmek zorundayız. Eğer herhangi bir şeklide
bir olumsuz durum olursa da
müdahale edip düzeltmek yine
bizim görevimiz.
Bu sorunların olmaması için
bütün mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben de Ortakent’te
oturuyorum. Orada, evimiz ve
dükkanımız var her gün vidanjör geliyordu ve inanın artık
gına gelmişti. Bu sorun başkan
adayı olmamdaki sebeplerden
bir tanesidir. O yüzden bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz
ve güzel günleri göreceğiz diye
düşünüyorum” diye konuştu.
YAŞAR’DAN YOLLARIN
DURUMUYLA İLGİLİ
SORULARA CEVAP
Vatandaşların çalışma yapılan
bölgede yaşadıkları yol sorunlarıyla ilgili konuşan MUSKİ Genel
Müdürlüğü Plan Proje Yatırım
İnşaat Dairesi Başkanı Cem
Yaşar, “Kanalizasyon sistemi
yapılırken önce hatlarımızı
döşüyoruz, muayene bacalarımızı koyuyoruz, sızdırmazlık
testlerimizi yapıyoruz, ondan
sonra örtüyoruz ve parsel bağlantı hatlarımızı tamamlıyoruz.
Sonrasında kaplama işlemlerini
yapıyoruz.
Bunun sıralaması bu şekilde
gerçekleşiyor. Bu sebeple
vatandaşlarımızdan bu süreçte
duyarlı ve sabırlı olmalarını
diliyoruz” dedi.
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Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Ambulansı (Petbulance), vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda
yaralanan sokak hayvanlarına müdahalesini sürdürüyor. Petbulance ekibi göreve başladığından bu yana 5 bin
vakaya müdahale etti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde
yetki belgesiz hurdacılık yapan
şahıslar ile vatandaşların dini ve
vicdanı duygularını kullanarak
para toplayan kişilere yönelik
denetimlerini sıklaştırdı.
Yapılan denetimlerde, yetki
belgesi bulunmayan hurdacılara
Kabahatler Kanunu kapsamında
ceza kesilerek ilçe dışına gönderilirken, 2020 yılında 20 kişiye yetki
belgesiz hurdacılık yaptığı gerekçesiyle işlem uygulandı. Konu
üzerinde denetimlerini sıklaştıran
zabıta ekipleri, 2021 Ocak ayında
ise 19 şahıs hakkında cezai işlem
uyguladı.

Dilencilere yönelik denetimlerine de ara vermeyen Bodrum
Belediyesi Zabıta ekipleri, gün
içinde kavşaklarda gerçekleştirdikleri kontrollerini sürdürüyor.
Sadece geçtiğimiz yıl, 98 kişinin
dilencilik yaptığını tespit eden
zabıta ekipleri, şahıslar hakkında
Kabahatler Kanunu’ndan cezai
işlem uygulayarak ilçe sınırları
dışına çıkarttı.
Yapılan denetim ve kontrollerde,
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe
Jandarma Komutanlığı ekipleriyle
koordineli çalışan zabıta ekipleri
vatandaşlardan, bu tür konularla
ilgili şikayetlerini 444 00 48 numaralı Bodrum Belediyesi Çağrı

Merkezi’ne durumu bildirmelerini istedi.

Yalıkavak Mahallesi Küdür Paşa
Limanı Mevkii’nde temizlik
çalışması gerçekleştiren Bodrum
Belediyesi ekipleri, sokak kedilerini
de unutmadı.
Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma
kısıtlamasını değerlendirerek Küdür Yarımadası Paşa Limanı Mev-

kii’nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, bölgede bulunan
yaklaşık 20 kedinin aç olabileceği
ihtimaline karşı Veteriner İşleri
Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yarımada genelinde sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştiren belediye çalışanları, Paşa

Limanı Mevkii’ne gelerek kedilere
mama verdi. Deniz kıyısında ve
çevresinde yapılan, yaklaşık 2 saat
süren temizlik çalışmasında çoğunluğu tek kullanımlık ürünler ve
plastik atıklar toplandı. Toplanan
22 poşet dolusu atık malzemeler
ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm
merkezine götürüldü.

Bodrum Belediyesi Veteriner
İşleri Müdürlüğü bünyesinde
7/24 görev yapan petbulance
ekibi, hayvanseverlerden gelen
çağrılar doğrultusunda trafik
kazası, zehirlenme belirtileri
bulunan ya da çeşitli sebeplerle
yaralanan sokak hayvanlarına en kısa sürede müdahale
ediyor.
Son olarak, Türkkuyusu Mahallesi’nde yaralı bir kedi olduğu
ihbarını alan petbulance ekibi,
bir aracın çarptığı kediye müdahale etmek için olay yerine
ulaştı. İİk müdahalesi olay yerinde yapılan ve durumu ağır olan
kedi, tedavi için Torba Geçici
Hayvan Bakımevi’ne götürüldü.
Hafta sonu ise Bitez Mahallesi
Balcılar Mevkii’nden gelen bir
başka ihbarı değerlendiren
ekip, yine araç çarpması sonucu
ayağından yaralı olan kediye ilk
müdahaleyi gerçekleştirerek,
tedavi için Torba Geçici Hayvan
Bakımevi’ne götürdü.
Tedavi altına alınan her iki kedinin de sağlık durumunun iyi
olduğu ve tedavilerinin devam
ettiği bildirildi.
Bodrum’da yaşayan her canlının
hayatının güvencesi olmak
için yola çıktıklarını ifade eden
Belediye Başkanı Ahmet Aras, “
Bodrum, en fazla sokak hayvanı
yaşayan kentlerden biri. Şu
anda aktif görevde olan, tam
donanımlı bir petbulance
hizmet veriyor. Çeşitli sebep-

lerle yaralanan canlarımızın
acil müdahaleleri olay yerinde
yapıp, gerekli hallerde barınaktaki kliniğimize getiriyoruz
ve burada tedavilerine devam
ediyoruz. Görevli arkadaşlarımız hayat kurtarabilmek adına
üstün bir gayretle çalışıyorlar.
Hedefimiz petbulance sayısını
ilk etapta 2’ye çıkarmak. Daha
sonra her mahalleye ulaşabilmek adına bu sayıyı artırmak
istiyoruz. Belediyemiz ve
hayvansever vatandaşlarımızla
birlikte, sokaktaki canlarımıza
yönelik farkındalığı artırmak
için kampanyalar düzenliyoruz.
Kimliklendirme, sahiplendirme
ve kısırlaştırma faaliyetlerimiz
de aralıksız devam ediyor. Tüm
çabamız, sokak hayvanlarımız
için dünyadaki en çağdaş uygulamaların ilk adımlarını Bodrum’dan başlatmaktır.” dedi.
Sokak hayvanları ambulansı
göreve başladığı 2019 Ekim
ayından bu yana yaklaşık 5 bin
ihbarı değerlendirerek, yaralanan sokak hayvanlarının hayata
tutunmasını sağladı.
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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından
Akıllı Atık Toplama Yönetim Sistemi hayata geçti. Kısa
süre sonra, vatandaşların kullanabileceği Temiz Bodrum Mobil Uygulaması ile işlemler daha etkin ve hızlı yürütülecek. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Akıllı Çöp
Toplama ve Kent Temizliği Yönetim Şefliği’nde düzenlenen
tanıtım toplantısında konuşan Başkan Ahmet Aras, “Çağdaş,
modern bir atık yönetimi ile hem tasarruf sağlıyor hem de
etkili hizmet yürütüyoruz” dedi.

Bodrum Belediyesi mülkü olan
ve yıllardır atıl durumda bulunan Gündoğan Mahallesi’ndeki
iki katlı binadaki restorasyon
çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış
töreniyle vatandaşların hizmetine
açıldı.
Hayırsever iş insanı Yiğit Boysanoğlu’nun katkıları, Bodrum
Belediyesi’nin ilgili birimlerinin çalışmalarıyla tamamlanan Bodrum
Belediyesi Gündoğan Ek Hizmet
Binası açılışında konuşan Bodrum
Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, yaklaşık 4 ay önce
Etüt ve Proje Müdürlüğü yetkilileri ile binayı incelemeye geldiklerinde Gündoğan tarihinde

önemli bir yeri olan binanın durumunu gördüklerinde üzüldüklerini, belediyenin ilgili birimleri
ve iş insanı Yiğit Boysanoğlu’nun
katkılarıyla kısa sürede hizmet
vermeye hazır hale getirdiklerini
belirterek emeği geçen herkese
teşekkür etti.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, “Bodrum’da kapanan belediyelerin birçok binası var. Birçok bu
şekilde atıl duran ve gerçekten de
sosyal hayata kazandırılması gereken yer var. Şimdi önce burayı
düzelttik. Eski belediye binasında bulunan kurum, kuruluşlar,
muhtarlığımız, zabıtamız ve aynı
zamanda emlak servisimiz buraya
taşındık sonra orada da bir kültür

merkezi inşa edeceğiz. O binayı
da Gündoğan’a bir kültür merkezi
olarak kazandıracağız.”
Gündoğan genelindeki sorunları bildiklerini, hepsiyle ilgili de
çalışmalar yürüttüklerini belirten
Başkan Aras, “Özellikle Gündoğan’ın daha önce meydan olarak
kullandığı Atatürk Meydanı’nı
tekrar faaliyete geçireceğiz. Projeleri hazırlanıyor. Şu an sadece
imar planlarıyla ilgili bir süreç var.
İmar planları şu an valiliğimizde
toprak kurulundan geçti. Onu da
sağladıktan sonra bakanlığımıza
iletilecek. İmar planı bakanlığımızda onaylandıktan sonra
biz, Gündoğan’a yakışır bir hale
getireceğiz.” dedi.

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. Ekipler bu
kapsamda özellikle taşkın sorunlarını önlemek için başlatılan çalışmalarda son 2 yılda 14 bin 250 metre
yağmur suyu hattı döşedi. Özellikle
ilçe merkezinde yürütülen yağmur
suyu hattı çalışmalarının ardından
sokak ve caddeler yeniden ele alı-

narak genel olarak parke döşeniyor.
Aydem ile yürütülen çalışmalar
kapsamında elektrik hatlarının da
yer altına alındığı cadde ve sokaklar
yeni görüntüsüne kavuşuyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 2 yılda
gerçekleşen çalışmalarda 218 bin
170 metrekare parke yol döşerken,
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.

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 yerleştirmiş 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 dediğimiz
içinde doluluk oranını gösteren
sensörün bulunduğu konteynırlar var. Diğeri ise eski tip
dediğimiz galvanizli konteynır
takip ekranı bulunuyor. Üçüncü
ekranda ise ‘Temiz Bodrum’ adını verdiğimiz bir uygulamanın
sistemi bulunmakta. Dördüncü ekranda da yine bütün
araçlarımızın bulunduğu ve
nerede olduğunu görebildiğimiz sistem ekranı bulunmakta.
Bu sistemle, Belediye olarak çok
büyük tasarruflar sağlıyoruz.
Temiz Bodrum uygulaması ile
de günümüz teknolojisinden

yararlanılarak vatandaşlarımıza
daha iyi ve daha hızlı ulaşmayı
amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız
kısa süre sonra telefonlarına
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 gidecekler; bu şekilde
yakıttan, personelden, araçtan,
zamandan her şeyden tasarruf
etmiş olacağız.” dedi.
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başarıların başlamasını temenni
ediyorum, tesisimizin Bodrum’a
hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı
sunuyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından hayırsever iş insanı Coşkun Aras’a,
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras tarafından teşekkür plaketi
takdim edildi. Başkan Aras “Hentbol takımımız daha önce sadece
1 saatlik antrenman için Yalıkavak’tan kalkıyorlardı ve Gümbet

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle hayırsever iş insanı Coşkun
Aras tarafından yaptırılan Yalıkavak Spor Salonu, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’nde
hizmete girdi. Spor kompleksine;
Türkiye’de eğitim, sağlık ve daha
birçok konuda büyük emeği
geçen, yerel ve uluslararası sayısız
başarılı çalışmaya imza atan, Prof.
Dr. Türkan Saylan’ın adı verildi.
Yönetim Kurulu ile birlikte uzun
yıllardır süregelen planlı çalışmalar sonucunda kadın hentbol takımının şu anda hem Türkiye’de
hem de Avrupa’da zirvede yer

aldığını belirten Yalıkavak Spor
Kulübü Başkanı Mehmet Esen,
“2007 yılında kulübümüz kurulduğunda, hentbol branşı açıldığı zaman çok zor süreçlerden
geçerek, beton zeminlerde çim
sahalarda çalışmalarımızı gerçekleştirerek bu noktalara geldik. Bu
noktaya gelmemizde emeği olan
birçok kişi ve kurum var. Buradan
hepsine teşekkür ediyorum. Bu
yıl oynadığımız tüm maçlarda
galip geldik, bu başarıyı sporcularımız ve teknik kadromuz her
gün çalışarak elde ettiler. Belki bu
başarılar gün gelecek unutulacak

ama belediye başkanımız Ahmet
Aras’ın ve iş insanı Coşkun Aras’ın
katkılarıyla yapılan bu tesis hiçbir
zaman unutulmayacak, her zaman akıllarda kalacak. Bunun için
emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum” diye konuştu.
Böyle bir fırsatın kendilerine
verildiği için çok mutlu olduklarını ifade eden hayırsever iş
insanı Coşkun Aras, “Bu fırsatı
Bodrum’a ve Bodrumlu gençlere
armağan etmek istedik. İnanıyorum ki özellikle Yalıkavakspor
Hentbol Takımı burada çok
kupalar kazanacak. Bu yıl da bu
ŞİRİN TEKELİ’NİN İSMİ
BİTEZ’DE YAŞAYACAK
2017 yılında hayatını kaybeden
Türkiye’deki ikinci dalga kadın
hareketinin içinde öncü olmuş kadın hakları savunucusu,
feminist yazar ve aktivist Şirin
Tekeli’nin evinin bulunduğu
sokağa ismi verildi. Şirin Tekeli’nin
isminin verildiği sokakta düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye
Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin
Öncel, Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve bazı meclis
üyeleri ile kadın dayanışma
üyeleri katıldı.

Cevat Şakir İş Merkezi’nde Bodrum Belediyesi Kadın Danışma
Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, Bodrum Belediye
Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin
Öncel, belediye başkan yardımcıları, Bodrum Kadın Dayanışma
Derneği ve Kent Konseyi Kadın
Meclisi üyeleri ile siyasi parti
temsilcileri katıldı.
“BODRUM’DAN ŞİDDETSİZ
KENTİ TÜRKİYE’YE YAYMAYA
ÇALIŞACAĞIZ”
Açılış sonrası Kadın Danışma
Merkezi’ni inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras basın
mensuplarına yaptığı açıklamada
şunları söyledi;
“Türkiye’de kadın konusunda
karnemiz çok kötü. Ülkemiz, hala
kadın cinayetleriyle, kadına saldırılarla gündeme geliyor, bu çok
üzücü bir şey. 2020 yılında 236
kadının hayatını erkek saldırısıyla
kaybetmesi, 131 kadının da faili
meçhul şekilde hayatını kaybetmesi söz konusu. O yüzden bu
konuda daha çok yol almamız
gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa
birliği yerel yönetimlerde kadın
erkek eşitliği sözleşmesini imzaladık. Ardından Kent Konseyi
Kadın Meclisi çalışmaya başladı.

Binnaz Karakaya Tesislerine
gidiyorlardı. Buna rağmen büyük
başarı sağlamışlardı ama şimdi
onların konaklama tesislerinin
yanı başında çok güzel bir tesise
Coşkun Aras sayesinde kavuştuk.
Ben kendisine tekrar teşekkür
ediyorum, yenilerini de bekliyoruz kendisinden” dedi.
Gerçekleştirilen açılış sonrası
katılımcılar spor tesisini ve fitness
salonunu gezdi.

Bundan sonra da devam edecek
bu çalışmalar. Bodrum’dan şiddetsiz kenti Türkiye’ye yaymaya
çalışacağız. Bizim amacımız bu
ve Bodrum’un güçlü kadınlarıyla bunu başarabileceğimize
inanıyoruz.”

BODRUM’DA KADIN OLMAK
“Bodrum’da Kadın Olmak” isimli
canlı yayın sohbet programı
düzenlendi. Didem Baydar’ın
moderatörlüğünde Bodrum
Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan progra-

mının konukları Bodrum Belediye
Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin
Öncel, Bitez Mahalle Muhtarı
Seda Özgüçlü, zeytinyağı üreticisi
Huri Can, Eğitim-Sen Sekreteri
Ada Köse ve Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras oldu.

YİTİRİLEN HER BİR CAN’A
BİR FİDAN
Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle CHP Bodrum Kadın Kolları
tarafından düzenlenen etkinlikte
koronavirüs salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık
çalışanı kadınlar anısına fidanlar
toprakla buluştu. Fidan dikim
etkinliğine Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, Bodrum
Belediye Başkan Vekili Ayşenaz
Gültekin Öncel, Bodrum Belediye
Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil
Karahan, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan
ve kadınlar katıldı.
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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 Bölge-

si’nde yaşayan üretici Birgül Kaba,
“Belediye başkanımıza biz üreticileri 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
gerçekleştirmenin gururunu
yaşıyoruz. Şükürler olsun ki üreticilerimiz hala burada var. Ve biz
aç kalmadan günlerimizi devam
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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.
Bodrum Belediyesi olarak yapmaya çalıştıklarının, bu toprakları
seven bu topraklarda doğmuş
yaşamış insanları toprakla tekrar
buluşturmak olduğunu söyleyen
Başkan Aras, “Belediye olarak
bizim amacımız fide dağıtalım,
domates ekelim, karpuz dikelim,
patlıcan yetiştirelim değil. Burada
yapmaya çalıştığımız yerel yönetimin birleştirici gücüyle, insanla
toprağı tekrar buluşturmaktır. O
yüzden orada yaptığımız deneme
dikimlerinde, burada yaptığımız
fide dağıtımlarında bizim tamamen bir vesile aracı olduğumuzu
bilmenizi isterim. Biz daha fazla
üreticiye ulaşmak için, daha fazla
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üretim yaptırabilmek için çalışıyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından üreticilerin taleplerine göre hazırlanan
fideler, Başkan Aras ve Başkan
Yardımcısı Tayfun Yılmaz ile
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü
yetkilileri tarafından üreticilere
teslim edildi.

Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras’ın
saha gezilerindeki
tespitleri sonrasında, Muğla
Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’ndan alınan
izinler ve Bodrum Sualtı
Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
denetiminde belediye ekiplerinin çalışması ile Roma
dönemine ait kaya mezarları
turizme kazandırılacak.

Gökçebel Mahallesi’nde bulunan Roma Dönemine ait kaya
mezarları ve sunu çukurlarının
yer aldığı park alanı ile Türkbükü
Mahallesi’nde bulunan Roma
dönemine ait kaya mezarların
yer aldığı alanda Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Koruma Uygulama ve Denetim
Bürosu (KUDEB)’in kentimizin
tarihsel mirasını ortaya çıkarmak için hazırladığı projeler
kapsamında, temizlik çalışmaları
başlatıldı.
Bodrum Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü, Koruma
Uygulama ve Denetim Büro-

su ile Bodrum Sualtı Arkeoloji
Müzesi Müdürlüğü denetiminde,
Muğla Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu’ndan alınan izinler
doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ot ve
çöp temizliği gerçekleştirildi.
Temizlik çalışmaları sonrasında,
Karia Bölgesi’nin Roma dönemi
ölü gömme adetlerinin önde
gelen örneklerinden olan Kaya
Mezarlarının rölöveleri alınarak
çevre düzenleme ve sergileme
projeleri hazırlanarak Muğla
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun onayına sunulacağı
belirtildi.

3 BİN 500 YILDIR CANLI
KALAN BİR KENT
Bodrum’un geçmişini, gelecek
ile bütünleştirerek tarihi ve
kültürel mirasa sahip çıkan,
projeler üreten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları
söyledi:
“Üzerinde bulunduğumuz
yarımada, binlerce yıldır hayatla
iç içe.
Bizim bildiğimiz kadarıyla 3500
yıldır burada medeniyetler var
olmuş ve hiçbir zaman terk
edilmemiş. Hep canlı kalmış.
Bodrum, günümüzde bile hala
24 saat yaşayan kent olarak

bilinir. Bu kenti canlı kılan
özelliklerin başında, bu coğrafyanın binlerce yıldır varoluşu ve
o medeniyetlerin bize bıraktığı
auradır, tarihi güzelliklerdir.
O yüzden Bodrum’u biz farklı bir
şekilde seviyoruz ve ona sahip
çıkmaya çalışıyoruz.”
Bodrum Belediyesi’nin, bölgenin kültürel varlıklarını korumayı
amaçlayarak başlattığı temizlik
çalışmaları ve çevre düzenlemeleri sonrasında hazırlanacak
sergileme projeleriyle kaya mezarları, hem Bodrum turizmine
kazandırılacak hem de korunarak gelecek nesillere aktarılacak.
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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 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.
BODRUM’DA YAPACAK DAHA
ÇOK İŞİMİZ VAR
Torba Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin farkında olduklarını
belirterek şunları söyledi:
“Torba’da daha işimiz çok. Alt
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yapı çalışmaları devam ediyor
tabi ki. Bir taraftan da buradaki
vatandaşlarımız mağdur durumda. Bu yüzden işe hız vermeye
çalışıyoruz. Fen işleri ekiplerimiz
de burada çalışıyor. Bir taraftan
firma ekipleri de çalışıyor. 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.”
BODRUM BU ŞEKİLDE
TOPARLANACAK
Başkan Aras yapılan çalışmalar hakkında vatandaşlardan

duyarlılık beklediklerini belirterek
sözlerine şöyle devam etti:
“Bodrum bu şekilde toparlanacak
başka şansımız yok. Dişimizi sıkacağız, biraz dayanacağız arkasından 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
burada, hizmet vermeye çalışı-

yorlar. Vatandaşlarımızdan benim
ricam anlayışlı olmaları biraz.
Bu arkadaşlarımız gerçekten
görevlerini 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.”
ÇALIŞMALAR
ARA VERMEDEN
DEVAM EDECEK
Bodrum Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar belirlenen plan
doğrultusunda; Gölköy Mahallesi,
Konacık Mahallesi Sanayi Sitesi
Bölgesi ve Akyarlar Mahallesi
Aspat Mevkii’nde devam
edecek.

Zabıta Ekiplerinden
Şantiye Denetimleri

Zabıta Ekiplerinden
Fırın ve Pastane Denetimi
Bodrum’da zabıta ekipleri, Ramazan ayı
dolayısıyla ekmek üretimi yapan fırınlar
ile, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimlerini arttırdı.
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, fırın ve unlu mamüller ruhsat
faaliyet konulu işletmelerde, 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 Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, ilçe genelindeki şantiyelerde
denetimlerine aralıksız devam ediyor.
Zabıta ekipleri, yarımada genelindeki
tüm şantiye alanlarında, çevreye ve
geçiş güzergahlarını kirleten uygulamalarına, mesai saatleri dışında çalışmalar
ile ruhsat tabelası kontrolü başta olmak
üzere bir çok konuda denetimlerde

bulunuyor. Ekipler rutin kontrolleri dışında vatandaşlardan gelen ihbarları da
anında değerlendiriyor.
Yapılan denetimlerde olumsuzluklarla
karşılaşılan şantiyelerde ilgili firmalar
hakkında işlem uygulanmak üzere tespit
tutanağı tutulurken, eksikliklerin giderilmesi için verilen ikaz tutanaklarının da
takibi yapılıyor.
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Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras’ın başlattığı tarımsal kalkınma hamlesi kapsamında
kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, 2021 yılı
içerisinde 200 üzerinde yerel üreticiyi desteklemeye devam ederken, 200 dönümlük araziyi ıslah
edip üretime katkı sağladı.
Geçtiğimiz 20 ay içerisinde
400 bin civarı yazlık ve kışlık
fideyi üreticilere hibe ettiklerini
belirten Bodrum Belediye Başkan
Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Karaova
Bölgesinde bulunan arazilerdeki
üretimi ve gelişmeleri yerinde
inceledi.
2020 yılında başlayan hibe
programı kapsamında, ilk başta
yaklaşık 40-50 üreticiyi bir araya
getirip üretime teşvik ettiklerini
belirten Yılmaz, “2021 yılının nisan
ayında yaptığımız hibelerle yaklaşık 200 üzerinde üreticimizi bir
araya getirerek, üretmesi yönünde teşviklerimizi gerçekleştirmiş
bulunmaktayız. Bunun yanında
Bodrum Belediyesi’nin kendi
mülkiyeti dahilinde bulunan
yaklaşık 200 dönümün üzerindeki tarımsal nitelikli araziyi ıslah
ederek hem tarıma elverişli hale

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında başlatılan tam kapanma
kısıtlamalarında, üreticinin elinde kalan ürünler, Bodrum Belediyesi’nce alınarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılıyor.
Geniş kapsamlı tedbirlerin açıklanmasının ardından toplanan
Bodrum Belediyesi Kriz Masası,
özellikle günü birlik kazançla geçimlerini sağlayan vatandaşların
yaşayacakları zorlukları öngörerek bir takım kararlar almıştı.
Yaşanan bu zor süreçte de
halkın yanında olan Bodrum Belediyesi, pazar yerlerinde tezgah
açamayan sebze-meyve üreticilerinin mağdur olmamaları için
ellerindeki ürünleri satın alınarak
ihtiyaç sahibi vatandaşlara da-

ğıtılmasına yönelik çalışmalarını
sürdürüyor.
Bodrum Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Ortakent Mahallesi’ndeki 2
dönüm arazide çilek üreticiliği
yapan Fatma Ünal’ın tarlasında
kalan 500 kilo çilek ile Çömlekçi
ve Bahçeyakası’nda seralarda
üretilen salatalık, domates, patlıcan gibi ürünler satın alındı.
Satın alınan ürünler, Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar

için hazırlanan yiyecek kolilerinin
yanında teslim ediliyor.
Üretici Fatma Ünal ise “Hiçbir
çiftçi ürünün heba olmasını ürününün çöpe gitmesini istemez.
Dünyada hiçbir gıdanın çöpe
gitmemesi lazım. Son üç gündür
yaşadığımız sıcaklar ve yasaklar
sebebi ile ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına belediyeye başvurduk. Hızlı bir şekilde
ulaştırılması için hem lojistik
destek sağladılar hem de maddi
destek sağladılar. Teşekkür
ediyorum Bodrum Belediyesi’ne.
Gıdam çöpe gitmediği için çok
mutluyum” dedi.
Öte yandan, Belediye Kriz Masası kararları doğrultusunda, 29
Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında dükkânı kapalı olan küçük
esnaflar Belediye Halkla İlişkiler
Birimi personellerince aranarak
talepleri dinleniyor ve esnafın
talepleri ilgili birimlere iletiliyor.

getirdik hem de atıl durumda
bulunan arazilerimizi kendimiz
de üretime katkı koymak adına
üretmeye devam ediyoruz. Farklı
bölgelerdeki 8 parselde; Bahçeyakası, Çömlekçi, Pınarlıbelen,
Gürece ve Gümüşlük Bölgesindeki tarımsal nitelikli arazilerimizde
farklı ürünlerde karakılçıktan,
tıbbi aromatik bitkilere, çileğe kadar farklı ürünlerimizi üretmeye
devam ediyoruz. Bizler üreterek
hem üreticiye örnek oluyoruz,
aynı zamanda üreticiye üretim
noktasında danışmanlık hizmeti
vererek hem de maddi manevi
olarak hibelerimizi yaptık yapmaya da devam ediyoruz.’’ dedi.
Arazide görev yapan belediye
personeliyle de sohbet eden
Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz
üretim süreci ve gelişmeler hakkında bilgi aldı.
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Bodrumlular yeşil alanların imara açılmasına tepkili

Bodrum’un Ortakent bölgesinde,
1 milyon 102 bin 306 metrekarelik alanın imara açılıp özelleştirme
yoluyla satışının önünün açılmak
istenmesine Bodrumlular tepki
gösterdi. Bodrum Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen siyasi
parti ve sivil toplum kuruluşu
temsilcileri kentsel yeşil alan olan
bu bölgenin özelleştirme ve yapılaşmaya açılmaması için ortak
basın toplantısı düzenledi.
Bodrum’un İmara Değil Koruma Planlarına İhtiyacı Var
3 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip Bodrum’da herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi
gerektiğini belirten Başkan Aras,
konuşmasına şu ifadelerle devam
etti:
Bu işi bir başlangıç olarak
gördüklerini ifade eden Başkan

Kendi gıda mühendisleri ile
düzenli hijyen ve gıda güvenliği
denetimleri gerçekleştiren, 98
gıda güvenliği notu ile de Ege
ve Akdeniz Bölgesinde ilk 3
arasında yer alan Belediye AŞ’nin
tüm işletmeleri Güvenli Turizm
Sertifikası’na ve Free Covid
belgesine sahiptir. Ocak ayında,
Muğla Tarım Müdürlüğünden
Ruhsatlı , - 40, -18 ve +4 soğuk
hava depoları ile tam teşekküllü
imalathanesini de kuran Belediye AŞ, bu yıldan itibaren yarımadada 10 adet mavi bayraklı
olmak üzere 54 halk plajıyla da
vatandaşlara ve turizme hizmet
etmeye devam ediyor.
Halkımızın İhtiyaçları Doğrultusunda, Bodrum’a Yeni Tesisler
Kazandırıyoruz

Aras, Bodrum’daki yeşil alanların
bu yöntemle yok edilmesinden
endişe duyduklarını söyledi.
Bodrum’da kamusal alanlara
ayrılmış bazı yerlerin özelleştirme
yöntemiyle satıldığına değinen
Başkan Aras, “Bu yöntemle yapılan satışları görünce hayal kırıklığı
ve ümitsizliğe düşüyoruz.
Son dönemde yapılan imar
barışı meselesi, Bodrum’da hızla
artan nüfusu ve büyüyen altyapı
sorunları olan bir kentte ciddi bir
tahribata yol açmıştır. Bizim imar
planlarında turizm alanları olarak
gösterdiğimiz yerler bu imar
barışı yoluyla tamamen konuta
dönüştürülmüştür.
Artık oralarda 12 ay yaşayan
insanlar bulunmaktadır. Bu
nedenle, Bodrum’daki üst ölçekli
planlar dahi tekrar tekrar gözden
geçirilmelidir.” dedi.

Halkımızın da bizim yanımızda
olduğunu biliyorum. Katılan
herkese şükran ve minnetlerimi sunuyorum.”
Sürecin devam etmesi halinde, Ortakent Mahallesi sınırları
içerisindeki bahse konu yaklaşık
1 milyon 100 bin metrekarelik
alanın 880 bin metrekaresi imara
açılacak ve yüzde 10 civarı bir
ek yapılaşma söz konusu olacak.
Buna göre de ortalama 75
metrekarelik konutlarda 3 kişinin
yaşayacağı değerlendirilirse
bölgede en az 3 bin 500 kişilik bir
kalıcı nüfus artışı yaşanacağı ön
görülüyor.
Başkan Aras, “Bodrum kentinin seçilmiş yöneticileri, siyasi
parti temsilcileri ve sivil toplum
kuruluşları olarak Ortakent’i
özelleştiren, betonlaştıran bu
plan değişikliğine karşı çıkıyoruz.

Bodrum’da 600 bine yakın bir
nüfusa hizmet verdiklerini, yaz
döneminde bu nüfusun daha
da artacağını söyleyen Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
“Mevcut birçok plajı halkımızın
konforlu ve ekonomik kullanabileceği duruma getiriyoruz.
Bunlardan birisi Gerenkuyu; Orası
çok güzel ve tercih edilen bir
yer. Ancak şimdiye kadar orası
da vatandaşların ihtiyaçlarına
cevap verecek durumda değildi.
Yeni bir yapılanma ile halkımıza
ekonomik ve kaliteli hizmet
verebileceğimiz, duşu, tuvaleti
ve soyunma kabini olan güzel

bir tesis inşa edeceğiz. Yapılan
hizmetlerle ileride bu alanların
kem gözlerden de korunmasını
sağlayacak bir yaklaşım ortaya
koyacaktır. Benzer çalışmaları Küdür’e ve Monakus’a da yapacağız.
Monakus’ta büyük bir işgali önledik. Oralara biz belediye olarak
tesisler yapmak zorundayız. Bu
bölgelere belediye olarak halkımızın faydalanabileceği yatırım
ve tesisler yapmak zorundayız. ”
diye konuştu.
MEVCUT TESİSLERDE
YENİLEME ÇALIŞMALARI
Mevcut tesisleri de yeniledik-

Turizmin başkenti Bodrum’un, bir
‘oldu bitti’ye getirilemeyecek kadar önemli ve kıymetli olduğuna
dikkat çekmek istiyoruz.” diyerek
konuşmasını tamamladı.
Bodrum’dan yükselen bu ortak
sesin sadece basın toplantısı ile
kalmayacağı bölgesel, ulusal ve
uluslararası platformlara taşınacağı duyuruldu.
Konuya ilişkin değerlendirme
ve çalışmalarını aktaran katılımcılar, kentin önemli bir sorunu
etrafında bütün tarafları bir araya
getirmesi ve öncülük etmesinin
katılımcı belediyecilik açısından
son derece önemli olduğuna
dikkat çekerek Başkan Ahmet
Aras’a teşekkür ettiler.
BAŞKAN, YANLIŞLIKLARI
MADDE MADDE SIRALADI
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, yapılan uygulamada tespit
edilen yanlışlıkları ise şöyle sıraladı:
- İşlemde idare daha önce verdiği plan kararıyla çelişmektedir.

lerini ve daha kullanışlı bir hale
getirdiklerini ifade eden Başkan
Aras, “Türkbükü Kafe yıllar içinde
ihtiyaçlara cevap veremez ve
kullanışsız duruma gelmişti.
Şimdi orayı Bodrum’a yakışır hale
getireceğiz. Mumcular Kafe’yi
ve Mustafa Kallem Parkı’nı da
düzenliyoruz. Hem kafe hem
restorant olacak ve aynı zamanda
da vatandaşımızın düğünlerini
yapabileceği çok aktif bir yer
olacak. Halkımıza hizmet için
böylesi nezih ortamlar yaratmaya
çalışıyoruz. Mumcular Düğün
Salonunu da restore ettik. Çok

- Parseller doğal
ve arkeolojik sit alanı olduğu
halde özelleştirme kapsamına
alınmıştır.
- 1/100.000 ölçekli çevre düzeni
planı değişikliği mekansal planlar
yapım yönetmeliğine aykırıdır.
- Nazım imar planında nüfus
projeksiyonu bulunmamaktadır.
- Planlar kıyı kanununa aykırıdır.
- 4 adet ayrı tür ve ölçekteki
imar plan ve değişikliğine ilişkin
alınmış kurum görüşleri bulunmamaktadır.
- 4 adet ayrı tür ve ölçekteki imar
plan ve değişikliğine esas jeolojik
etüt raporu hazırlanmamıştır.
- 1/5000 ölçekli koruma amaçlı
nazım imar planının altlık haritalarında tahrifat yapılmıştır.
- 4 adet ayrı tür ve ölçekteki imar
plan ve değişikliği için plan işlem
numarası alınmamıştır.
- Plan açıklama raporlarını
hazırlayan şirketin plan yapım
yeterliliği bulunmamaktadır.

yakında halkımızın hizmetine
girecek.
Etrim’de yaptığımız tarımsal çalışmalara ek olarak Belediye Gıda
AŞ, o bölgede bulunan tarihi bir
yağhaneyi ve tarihi bir evi kiraladı. Hem yöresel ürünler satılacak,
hem de insanların sosyalleşebileceği özel bir alan yaratılacak. Bu
yüzdendir ki Belediye Gıda AŞ.’nin
misyonu son derece önem arz
etmekte ve ciddi bir istihdam
sağlamaktadır. Halkımızın Gıda
AŞ.’ye vereceği destek Bodrum’a
ve ülke turizmine verilen bir
destektir” dedi.
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Dünyaca ünlü
şairimiz Nazım
Hikmet, aramızdan
ayrılışının 58. yıl dönümünde Bodrum
Belediyesi tarafından hazırlanan ve
2 gün sürecek dolu
dolu bir programla
anılıyor.

Kültür ve sanatla yoğrularak Bodrum’a yakışır bir etkinlik olması
için günler öncesinden hazırlıklarına başlanan anma etkinlikleri
programı, Umurça Parkı’ndaki
Nazım Hikmet heykeli açılışı ile
başladı.
Heykel açılışının ardından, Nazım
Hikmet’in adının verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.
Bodrum’da daha önce Nazım’ın
adını yaşatabilecek eserlerin yer
almamasından dolayı bir eksiklik
hissettiklerini belirten Başkan
Aras, “Biz bütün enerjimizi 3
Haziran’a, bu iki eseri yetiştirmek
için harcadık. Bodrum’un binlerce
yıllık tarihinin yanı sıra son yıllarda
yaşadığı büyük değişimin farkındayız. Cevat Şakir, Zeki Müren,
Bedri Koraman, Azra Erhat, Mina
Urgan, Ahmet Ertegün, Devrim
Erbil, Nevzat Atlığ gibi büyük
isimlerin Bodrum’u tercih ederek
buraya kattıklarını biliyoruz. Sanat
ve kültür dünyasının önemli
isimlerinin Bodrum’a gelmeleri,
burada yaşamayı seçmeleri bizde,
‘Bodrum’da niye Nazım’a dair bir
şey yok ?’ düşüncesini ortaya çıkardı. Güzel Sanatlar Fakültemizin
değerli heykeltıraşları sevgili Esra
ve Orhan Hocalarımızla görüşerek Nazım’ın heykelini Bodrum’a
kazandırmak istedik. Ayrıca yine

yaptığımız bir çalışmayla Bodrum
Belediyesi’ne ait bir kütüphanemizi de ‘Nazım Hikmet Kütüphanesi’
adıyla hizmete açıyoruz.
Nazım’ın dünyanın en büyük
şairlerinden birisi olduğunu
ifade eden Başkan Aras, “O bir
Türk şairdir ve kendisini de hep o
şekilde ifade eder. ‘Ben bir insan,
ben Türk şairi Nazım Hikmet. Ben
tepeden tırnağa insanım, tepeden
tırnağa kavga, hasret ve ümitten

ibaret’ diyor. İşte Nazım bu. Bizim
bugün burada yaptıklarımız
fiziksel adımlar ama aslolan fikirlerdeki gelişmelerdir. Biz bu kültür
evlerinde, bu parklarda insanların
Nazım ile bir araya gelebilmesini
ve belki de bir şiirini okumalarını
sağlayabilmeyi istedik. Bugün
burada yaptığımız bir ilk adımdır.
O yüzden sizlere bu ana tanıklık
ettiğiniz için teşekkür ediyorum”
diye konuştu.

Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Prof. Dr. Suha Özkan ile Dr. Richard
Plunz’ın birlikte hazırladığı “Turgutreis 1974 Ailelerin ve Evlerin Evrimi”
adlı kitabın tanıtım toplantısı, Bodrum Belediyesi Trafo Kafe’de düzenledi.

Bizde sanat damarı güçlüdür, yüz
yıllardan beridir akan bir nehirdir”
diyerek sözlerine başlayan Sanatçı
Zülfü Livaneli, “Nazım bunu ‘biz o
ulu ırmakta yıkandık’ diye söyler.
Bu nehir genç sanatçılarımızla
devam ediyor. Bizim bu kıymeti
bilecek, böyle güzel kütüphaneler
yapacak, heykeller dikecek, Nazım’ın adını yaşatacak yöneticilere
ihtiyacımız var. Sanatımız eksik
değil, ama bunu takdir edecek yö-

neticilerimiz eksik. O bakımdan bu
işin değerini bilen ve bu çabaları
gösteren dostum Başkan Ahmet
Aras’a ve ekibine çok teşekkür
ediyorum. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz çünkü milletler büyük
evlatlarıyla nefes alırlar” dedi.
Program, açılışların ardından
“Nazım’la Yürümek” isimli söyleşiyle devam etti. Belediye sosyal
medya hesaplarından canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü Nebil
Özgentürk’ün gerçekleştirdiği
söyleşiye; Zülfü Livaneli, Muzaffer
Akyol ve Belediye Başkanı Ahmet
Aras katıldı.
Söyleşi, Nebil Özgentürk’ün
‘Nazım’ın Kanatları’ belgeselinden
10 dakikalık bir bölümün izlenmesiyle başladı. Söyleşide, Nazım’ın
düşüncelerinin Türk siyaseti ve
edebiyatı üzerine etkileri, Nazım’ın
resim sanatı ile ilişkisi ve bu sanat
ve icracıları üzerindeki yansımaları, Nazım’ın dergi ve gazetelerle
başlayan şiir-yazı ve düşünce
hayatı gibi konular konuşuldu.
Söyleşinin sonlarına doğru ‘Yiğidim Aslanım’ türküsünün hikayesinin anlatıldığı Nebil Özgentürk
belgeseli izlendi. Başkan Aras
katılımcılara ve yayını izleyenlere,
Bodrum’a bir de Uğur Mumcu
Parkı ve heykeli yapacaklarının
sözünü verdi.

Kitabın tanıtım toplantısı, Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras, Prof.
Dr. Suha Özkan, Mimar Ahmet
Berk ve Türkiye Yayıncılar Birliği
Başkanı Kenan Kocatürk, davetli
mimarlar ile basın mensuplarının
katılımı ile gerçekleşti.
2016 yılında sınırlı sayıda basılarak
yayımlanan “Turgutreis 1974 Ailelerin ve Evlerin Evrimi” kitabının
tanıtım toplantısına; geçtiğimiz
günlerde vefat eden ODTÜ 1 no’lu
mezunu rahmetli Mimar Doruk
Pamir’i anarak başlayan Başkan
Aras, “Bu kitap hocamızın öncülü-

ğünde ve gözetiminde yazılmıştır.
Doruk Pamir Hocamız da ışıklar
içinde uyusun. Kitap, 1974’te
Ankara Orta Doğu Teknik ve New
York Columbia Üniversitelerinden
30 öğrenci, Dr. Özkan, Dr. Plunz
ile beraber, Bodrum Turgutreis’te
sekiz hafta süren bir saha çalışması yaparlar. Yoksul ve karasal
yerleşim birimi olan Karatoprak,
Akçaalan ve Karabağ’da 15 ailenin,
çevre, tarih, tarım, su ve tahıl
döngüsünün, mimarlık ve yaşam
kültürü açısından röntgenini
çekerler.

SAYFA

13

OCAK

Halikarnas

2022 BÜLTEN

2021 YILI FAALİYETLERİMİZ

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından
yapımına başlanan
ve Bodrum’un en
büyük arıtma tesisi
olan Turgutreis İleri
Biyolojik Atıksu
Arıtma Tesisi’nin
temeli atıldı. Tesis,
Bodrum’un altyapısına önemli katkılar
sağlayacak.
Türkiye’nin turizm merkezlerinden Bodrum’da, ilçeni en büyük
arıtma tesisi olan Turgutreis İleri
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi için
geçtiğimiz ocak ayında imzalar
atılmıştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek tesisin temeli, 29 Haziran Salı günü yapılan törenle
atıldı. Törene Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Gürün
ve Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras’ın yanında CHP İl
Başkanı Adem Zeybekoğlu, Milas Belediye Başkanı Muhammet
Tokat, CHP Muğla Milletvekili
Suat Özcan ve CHP Bodrum İlçe
Başkanı Halil Karahan da katıldı.
‘’20 yıllık rant belediyeciliğinden
sosyal ve çevreci belediyeciliğe
geçişi sağladık’’

Törende Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras söz alarak
tesise dair şunları dile getirdi:
‘’Türlerin eşitliğine inanan ve
benimsetmeye de çalışan bir
bakış açısıyla; insanlar, hayvanlar
ve doğa temel politikalarımız
içinde yer alır. Biz, hem belediyeler olarak kendi aramızda hem
sizlerle hem çevreyle yan yana
olurken bu anlayış çerçevesinde
Turgutreis İleri Biyolojik Atık Su
Arıtma Tesisi’ni hayata geçirmek
için çabaladık.Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olan bu tesis, 37
bin metreküp kapasitesi, deniz
deşarjı ve elde edilen suyun yeşil
alanlarda kullanılması özellikleri
ile de önemli bir tesis olacaktır.
2019’dan bu yana CHP belediyelerinin kamusal hizmet, alt yapı

ve üst yapıdaki proje başarısı;
pandemi sürecindeki sosyal
belediyecilik anlayışı, toplumu
çaresiz kimsesiz bırakmama
uğraşı, canlılara verdiği destek;
CHP’ye iktidar tarafından yakıştırılan, ‘üretemez, yönetemez,
beceremez’ algısını ters yüz etti.
Turgutreis İleri Biyolojik Atık Su
Arıtma Tesisi ve benzeri hizmetlerle öne çıkan, “üretebildiğini,
yönetebildiğini, becerebildiğini”
kanıtlayan belediyelerden en
önemli örneklerden biri de
kuşkusuz Muğla ve Bodrum
Belediyeleri oldu. Bizler çevre
kıyımına, iklim dengesini bozacak uygulamalara, kent rantına,
kent suçuna ortak olmadan
kentimizin gelişmesini istiyoruz.
20 yıllık rant belediyeciliğinden

sosyal, dayanışmacı, çevreyle
iç içe bir belediyeciliğe geçişle
başka tür bir yönetim anlayışının
da mümkün olduğunu kanıtlıyoruz. Biliyoruz; başka bir yaşam
mümkün ve bu CHP’li belediyeler eliyle kurulacak.’’
Aras, konuşmasının sonunda
iklim ve su krizinin bu kadar
gündemde olduğu bir dönemde bu büyük yatırımı son teknolojiyle, çağdaş bir şekilde hayata
geçiren Muğla Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Gürün
ve ekibine teşekkürlerini iletti.
Tesis, Bodrum’un Altyapısını
Güçlendirecek
Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi,
Bodrum’un en büyük atık su
tesisi olmasının yanında, 37 bin
metreküp alanıyla toplam 200

bin nüfusa hitap edecek. Tesisin
bitimiyle birlikte Bodrum’un altyapısı da güçlendirilmiş olacak.
Projeyle, doğal su kaynaklarının
kirlenmesinin önüne geçilecek
ve denizlerin korunması sağlanacak. Deniz deşarjı, denizlerdeki canlı ekosistemi ve çeşitliliğinde de oldukça olumlu etkiler
yaratacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi
tarafından Turgutreis, Akyarlar,
Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, Bahçelievler,Karabağ ve
Akçaalan mahallelerinde yapılan
kanalizasyon hattı Turgutreis
Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanacak. Böylece bu bölgelerdeki
atık su sorunu ortadan kalkmış
olacak. Tesisin 2022 yılında
tamamlanması hedefleniyor.

OCAK 2022

Bodrum Belediyesi dalgıçları, “Denize En Çok
Mavi Yakışır” sloganıyla düzenlenen deniz
dibi temizliği etkinliğini Turgutreis’te sürdürdü.

7 yıldan bu yana gerçekleştirilen
ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koordine
edilen etkinliğe, Bodrum Belediyesi Çevre Gönüllüleri ile Tepecik
Demir Topal İlkokulu-Ortaokulu
öğrencileri de sahil temizliği yaparak destek verdi.
Yaklaşık iki saat boyunca devam
eden etkinlikte Bodrum Belediyesi
dalış ekibi; 109 kg lastik, 55 kg

ahşap, 130 kg plastik, 72 kg metal
ve 78 kg cam olmak üzere toplam
444 kilogram atık topladı.
Atıklar, ekipler tarafından yerinde
ayrıştırılarak geri dönüşüm için
Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık
Getirme Merkezi’ne nakledildi.
“Denize En Çok Mavi Yakışır”
etkinliği, önümüzdeki günlerde
Bodrum’un farklı kıyılarında devam edecek.

Sayı: 49
Basım Tarihi: 15.01.2022
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Gençleri tarımla buluşturmak
amacıyla gerçekleşen kampın açılış
töreninde konuşan
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras iki
ayrı müjdeyi duyurdu:
Semt pazarları haftanın 7 günü açık olacak
ve Bodrum Belediyesi
olarak tarım yapacak
herkese gübresinden,
satım alma garantisine kadar destek
verilecek.
İlk kez Ege kültürünü çok yakından deneyimlediğini ifade eden
Kubat, “Bunun için öncelikle Bodrum Belediyesi’ne, Sayın Ahmet
Aras’a ve burada bu bölgeyi yaşatan, yeniden oraya nefes veren
saygı değer çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Hepimiz
çok farklı yerlerden geldik. Bu çok
güzel bir şey son dönemde bizler
kutuplaşma yaşıyoruz aslında bu
kadar farklı renklerden insanı bir
araya getiren ve bunu tarımla,
gençlikle bir araya getiren herkese
gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
Biz burada tarımı öğreniyoruz. Deneyimlediğim en güzel şeylerden
biri doğanın içindeyken tarımla
uğraşmak.” diye konuştu.
Kampa Gençlerden Yoğun İlgi
5 Temmuz-17 Eylül tarihleri arasında, 30’ar kişilik gruplarla 6 dönem
halinde düzenlenecek Gençlik
Tarım Kampı açılışında konuşan
Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun
Yılmaz ise “Yaklaşık 8 ay önce

başladığımız projenin yüzde 60’ını
tamamlanmış bulunmaktayız. Bunun yanında Gençlik Tarım Kampı
diye adlandırdığımız faaliyetimiz
için 52 dönümlük arazimizde
uygun koşulları sağladıktan sonra,
gençliğin tarıma olan ilgisini
çekmek teşvik etmek amacı ile bu
yıl 6 dönemden oluşan bir kamp
planlamış bulunmaktayız. Bunun
birinci dönemini sizlerle birlikte
açmış bulunmaktayız. Yaklaşık 3
hafta önce kadar başlattığımız
başvurulara Türkiye genelinde
2000’in üzerinde başvuru oldu. 18
ile 40 yaş arasında vatandaşlarımız arasından 180 asil, 180 yedek
olmak üzere 360 kişiyi kabul etmiş
bulunmaktayız. Eylül ayına kadar
da 6 dönem halinde birer hafta
olarak icra edeceğiz”

başarı sağlayabiliriz. 150 kilo kadar
Karakılçık bulduk. Onu bir tonun
üstüne çıkardık. Buğdaylarımız,
her şeyimiz geri gelsin. Her şeyin
artık doğalı, organiği para ediyor.
Toprak insana enerji verir, ruh verir. Toprağımız değerlidir. Gençler
gelsin. Tarım yapacak herkese

gübresinden, fidesine, satın alma
garantisine
Gençlerimiz mükemmel yetişiyor.
Bizlerin güvencesi onlar. Onları
bu ülkeyi bu toprakları çok ileriye
götürecekler. Atamızın izinden gidiyorlar. O yüzden onları bir araya
getirebilmek başarısını sağladığı-

mız için açıkçası bugün çok gurur
duyuyoruz”
Çeşitli ikramların sunulduğu
açılışta halk oyunları folklor ekibi
gösteri gerçekleştirdi. Yöresel
müziklerin çalındı, Başkan Aras
gençlerin yöresel oyunlarına eşlik
etti.

BODRUM BELEDİYESİ’NDEN
ÇİFTÇİYE TAM DESTEK
Tohumdan başlıyor bu iş. Biz bu
tohumları çoğaltabilirsek ancak

Bodrum Belediyesi’nin vatandaşların plaj ve denizden hem ekonomik
hem konforlu şekilde faydalanabilmesi için yarımadanın birçok yerine
açtığı plaj kafelere bir yenisini daha ekledi. 22.’si Gerenkuyu’ya açılan Plaj
Kafe düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu.
Bodrum Belediyesi, yaptığı yatırımlar ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yerel halk ve bölgeye gelen
misafirlerin ekonomik ve konforlu
hizmet almasını sağlıyor. Bölgede
yaşayanların hayatını kolaylaştıran
Bodrum Belediyesi, her vatandaşın
plaj ve denizden rahat ve konforlu
bir şekilde faydalanabilmesini
sağlamak için açtığı plaj kafelere
bir yenisini daha ekledi.
TOPLUMCU
BELEDİYE ANLAYIŞI
Geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan
Gerenkuyu Plaj Kafe için düzenlenen törene Bodrum Belediye

Başkanı Ahmet Aras’ın yanı sıra
belediye başkan yardımcıları,
meclis üyeleri, muhtarlar ve
vatandaşlar katıldı. Açılışta yaptığı
konuşmada, sosyal demokrat
belediyecilik anlayışı ile çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini
belirten Başkan Aras, belediye ve
iştiraki Belediye Gıda AŞ’nin yeni
hizmetleri ve çalışmalarıyla Bodrum halkının hizmetinde olmaya
devam ettiklerini söyledi. Bodrum
Belediyesi olarak Bodrum’da
yaşayan halkın, özellikle kamusal
alanları mümkün olduğunca
kullanılabilmesi için her bölgede
yatırımda bulunduklarına dikkat

çeken Aras, toplumcu belediye
anlayışının halka dokunması ve
yarar sağlamasının öncelikleri
olduğunun altını önemle çizdi.
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Bodrum’da yaşanan yangın felaketinin ardından
Bodrum Belediyesi
ekipleri yangından
etkilenen yurttaşlara
ziyaretlerini sürdürüyor.
Belediye Başkanı Ahmet
Aras’ın talimatıyla ekipler yurttaşlara ihtiyaç
paketlerini teslim ettiler.

Yangından etkilenen acil ihtiyaç sahiplerine destek

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri
ekipleri tarafından Mumcular
Mahallesi’nde belediyeye ait 11
dekarlık alandan elde edilen 2
ton mahsul, belediye araçlarında
kullanmak üzere biyodizel hammaddesi olarak değerlendirecek.
Bodrum Belediyesi, başlatmış
olduğu çalışmayla hem bölge
çiftçisine yeni ürün alternatifi,
hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan biyodizel
kullanımına katkı sağlamak ve
bu sayede doğa ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.
ÂTIL TARIM ALANLARINA
KANOLA EKİLECEK
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, kanola hasadının ardından
yaptığı değerlendirmede, dünyada petrol ürünlerine bağımlılığı azaltmak amacıyla geliştirilen
yenilenebilir enerji kaynaklarından çevre dostu biyodizelin üretimi için kanola bitkisi üretimine
başladıklarını söyledi. Çevreci
bir anlayışla başlattıkları bu
proje kapsamında, pilot bölge
olarak seçilen arazide geçtiğimiz
aylarda metrekareye yaklaşık
50-60 adet kanola tohumu
düşecek şekilde ekim yapıldığını
hatırlatan Aras, bölgenin iklim
koşullarına da dayanıklı olan ve

alternatiflerine göre üreticisine
yaklaşık yüzde 50 daha fazla
gelir getiren kanola üretimini,
Bodrum’daki âtıl tarım alanlarında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi.
150 BİN KİLOMETRELİK
BİR YOL KAT EDİLECEK
Kanola ürünü mahsulünden
elde edilen biyodizelin belediye araçlarında kullanılacağına
vurgu yapan Bodrum Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürü Engin
Doğan ise, yakıt maliyetlerinde
önemli bir tasarruf sağlayacaklarının altını çizerek şu bilgileri
verdi:
“Kendi Akaryakıtımızı üretmek
için çıktığımız bu yolda en mutlu
günümüzü yaşıyoruz. 11 dekarlık
alanda Kanola bitkisini diktik ve
hasadını yapıyoruz. Bodrum’da
bu tarz bitkilerin ekilebildiğini
kanıtlamak amaçlı ve ayrıca
küresel ısınmaya sebep olan sera
gazını azaltmakla ilgili biyodizel
üretmek için kanola bitkimizi
diktik. Yaklaşık 2 ton bir ürün
elde etmek üzere yola çıktık bu
ürünle yaklaşık 800 litre yağ elde
edeceğiz. Bu 800 litre yağında
biyodizel karşılığı yaklaşık 600
litre. Bu 600 litre biyodizel biliyorsunuz katkı malzemesi olarak

31 Temmuz günü Milas’ın Beyciler
Mahallesi’nde başlayıp Bodrum,
Mumcular ve Mazı Mahallesi’ne
ulaşan yangınların söndürme ve
soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Bodrum
Belediyesi ekipleri bölgede ihtiyaç
taleplerini karşılama çalışmalarına başladı. Belediye bünyesinde
oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu yaptıkları çalışma kapsamında,
yangın bölgesinde 352 konut ve
28 işletmeyi ziyaret ederek yurttaşların taleplerini not aldılar.
Yaraların sarılmasına yönelik
başlatılan çalışmalar kapsamında,
Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü personellerinden
oluşan ekip Mazı, Gökpınar, Bayır
ve Fesleğen mahallelerine giderek
yangında mağdur olan yurttaşları
ziyaret ettiler. Ziyarette yangındaki
korku dolu anları gözyaşları içinde
anlatan yurttaşlar, felaketin başından sonuna kadar yanlarında olan
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras’a, başkan yardımcılarına ve
tüm Bodrum Belediyesi personeline teşekkür ettiler.
Ekipler, mahalle ziyaretlerinde yan-

larında götürdükleri gıda, temizlik,
hijyen ve kıyafetlerden oluşan acil
ihtiyaç paketlerini teslim ettiler.
Dağıtılan oyuncaklarla mahallenin
çocuklarını da bir nebze mutlu
eden belediye yetkilileri, ziyaretlerin sıklıkla devam edeceğini
belirttiler.

Turizmin gözbebeği Bodrum
Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik seferberliğini sıkı
tutuyor. Belediye Temizlik İşleri
Müdürlüğü’nün temizlik görevlilerinden oluşan 80 kişilik ekip,
karayollarında yol kenarlarına
araçlardan atılan cam şişe, maske,
içecek kutusu, plastik ve kâğıt
atıklardan oluşan çöpleri tek tek
topladı.
800 Kilogram Atık Toplandı
Belediye ekipleri, karayolları

sorumluluk alanı içinde bulunan
Torba-Güvercinlik gidiş ve geliş
yolunu, oluşan kötü görüntülerden kurtarmak ve sıcak havalarda
oluşacak yangın tehlikelerini
önlemek amacıyla özverili bir çalışmayla temizledi. 50 kilometrelik
alanda toplanan cam şişe, maske,
içecek kutuları, plastik ve kâğıt
atıklardan oluşan 150 poşet çöpten oluşan yaklaşık 800 kilogram
atık, araçlarla bölgeden alınarak
çöp alanına taşındı.

BAŞKAN ARAS: “YAŞAM
KONTEYNERLERİ YAPILIYOR”
Bölgede yangından zarar gören yurttaşlarla tek tek ilgilenen
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, her zaman olduğu gibi bu
zor günlerde de Bodrum halkının yanında olacaklarını, birlikte
yaraları saracaklarını ifade ederek
tüm sıkıntıları birlikte aşacaklarını
belirtti. Bu kapsamda, oluşan hasarların tespiti için Belediye Hasar
Tespit Komisyonu’na talimat veren
Başkan Aras, yangından zarar gören yurttaşların ve işletmelerin acil
ihtiyaçlarının yanı sıra barınacak yer
sorunu olanlar için yaşam konteyneri hazırlıklarına başlandığını ifade
ederek ihtiyaç malzemelerinin
toplanarak yangından etkilenen
yurttaşlara ulaştırıldığını söyledi.

kullanılıyor. Bununla da 150 bin
kilometrelik bir yol kat edecek
şekilde araçlarımızın yakıt almasını sağlayacağız.”
BODRUM’DA SADECE
TURİZM DEĞİL, ÜRETİM DE
YAPILIYOR
Kanola üretimiyle birlikte
Bodrum’da sadece turizm değil,
üretiminde yapıldığını kanıtlamak istediklerini vurgulayan
Doğan, kanolanın Bodrum’da ilk
kez dikimi ve hasadının yapıldığını belirterek, bölgede tarihi bir
güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
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Bodrum Belediyesi Kale Konserleri’nin 2. etabı
Sakiler grubunun konseri ile start aldı. Kuzey
Hendeği’nde düzenlenen konsere ilgi yoğun oldu.

23 Temmuz tarihinde Yeşim
Salkım ve Bade Derinöz’in sahne
aldığı konserle başlayan Bodrum Belediyesi Kale Konserleri
geçtiğimiz akşam Sakiler grubu
ile devam etti. Konsere Bodrum
Belediye Başkan Yardımcıları
Hüseyin Tutkun, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Aslan Korkmaz ile çok
sayıda yurttaş katıldı.
KALEDEKİ ETKİNLİKLERLE
ÇARŞI DAHA DA CANLANIYOR
Bodrum Belediyesi olarak, bu yıl
8 konserin planlandığı, ücretsiz
halk konserlerinin hem çarşıyı
canlandırmak hem de halkla
değerli sanatçıları buluşturmayı
amaçladıklarını belirten Kültür ve
Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun,
“Öncelikle Bodrum Belediyesi ile
Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği içinde düzenlediğimiz, spon-

3. Kadın Buluşması, Herodot Kültür
Merkezi’nde gerçekleşti. Bodrum
Belediyesi Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Komisyonu’nun düzenlediği buluşmaya, Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, CHP Eskişehir
Milletvekili Jale Nur Süllü, Belediye
Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu,
Bodrum Kadın Dayanışma Derneği
Başkanı Figan Erozan, Peksimet
Mahallesi Kadınları Sözcüsü Meltem
Demir, Gören Kalpler Derneği

Bodrum Şube Başkanı Seher Yılmaz
Er, Dilan Kaya ve Bodrumlu kadınlar
katıldı.
İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin video
gösterimi ile başlayan toplantı,
Başkan Ahmet Aras’ın açılış konuşması ile devam etti. Başkan Aras,
Bodrum’daki toplumsal cinsiyet
eşitliğine ilişkin politika ve hizmetlerini aktardı:
‘’Bodrum’da yaşayan kadınlar olarak
nasıl bir Bodrum hayal ettiğinizi

öğrenmek; gerekli politikaları,
uygulamaları hayata geçirmek,
kapsamlı bir mücadele örgütlemek
bizim için çok önemli. Bildiğiniz
üzere belediyemiz, 7 Kasım 2019’da
Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim
Şefliği’ni kurarak yerelde toplumsal
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında
aktif rol alan bir politika benimsedi.
Bu amaçla, 8 Mart 2020 tarihinde
Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek
Eşitliği Şartı’nı (CEMR) imzalayarak

Halikarnas
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sorlarımızın katkılarıyla devam
eden konserlerimiz Eylül ayının
ikinci haftasına kadar devam
edecek. Geçtiğimiz günlerde
Bodrum’da ve çevre bölgelerde
büyük bir yangın afeti yaşadık.
Ama biz yangında bir şey gördük;
dayanışma. Bu da Bodrum’un
farklılığını ortaya koydu. Bu gurur
hepimizindir. Ben tekrar kalede
konser yapmamızı sağlayan çok
kıymetli Belediye Başkanımız
Ahmet Aras’a ve yine Kültür ve
Turizm Bakanımız Mehmet Nuri
Ersoy’a çok teşekkür ediyoruz.”
dedi.
Sakiler Konserine Yoğun İlgi
Bodrum Kalesi’nde gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 saat süren Sakiler Grubunun konseri izleyenler
tarafından büyük beğeni topladı.
Pinhani’nin “Dünyadan Uzak”
isimli şarkısını kendilerine has
bir tarzda yorumlayarak, be-

Türkiye genelinde şarta imza atan
29. belediye oldu. Eşitlik ve katılımcı
bir yerel yönetim anlayışı içinde
belediyemiz şartın gerekliliklerinin
farkında olarak, Bodrum’a eşitlikçi
kent niteliği kazandırmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.’’
‘’Yerel eşitlik eylem planı için harekete geçiyoruz’’
‘’Öncelikle şartı imzalayan her belediye 2 yıl içinde Yerel Eşitlik Eylem
Planı’nı hazırlamakla yükümlü. Yerel
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ğeni kazanan grubun solisti
Hasan Gözetlik ilk halk konserini
Bodrum’da verdiklerini, ilklerin
unutulmayacağını, bundan
dolayı çok heyecanlı ve mutlu
olduklarını ifade etti.
Gözetlik, sahnede yaptığı konuşmada şunları ifade etti:
“Bu güzel geceyi bize sağlayan
Bodrum Belediye Başkanımız
Sayın Ahmet Aras’a, Başkan
Yardımcısı Hüseyin Tutkun’a ve
Bodrum Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Tüm
dünya şu anda zor durumda biz
size enstrüman çalmanın, şarkı
söylemenin keyfini çıkaralım. Siz
de bizi dinlemenin keyfini çıkarın”
dedi.
Konser sonrası Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin
Tutkun tarafından sanatçılara,
‘Bodrum Belediyesi Sanat Dostu
Beratı’ ve çiçek takdim edildi.

Bodrum Belediyesi
Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Komisyonu’nun
düzenlediği kadın buluşmasının 3’üncüsü Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, ‘’Öncelikli hedefimiz; şiddetsiz, eşitlikçi
bir kent oluşturmak’’ dedi
ve Yerel Eşitlik Eylem Planı
için harekete geçtiklerini
duyurdu.
Eşitlik Eylem Planları yerel düzeyde
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için bir yol haritası sunuyor.
Pandemiden kaynaklı sekteye
uğrayan süreci başlatmak ve yereldeki tüm paydaşların katılımıyla
Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı en sağlıklı
biçimde hazırlamak için harekete
geçmiş bulunuyoruz. Eğer yetersizse işte bugün bu toplantıda bunlar
ortaya çıkacak. Tekrar gerekirse bir
ivme ve motivasyon vereceğiz. Yeniden bu hedefe doğru yani Eşitlikçi
Kent Bodrum’a doğru yol almaya
devam edeceğiz. Bu toplantıların
çok büyük önemi var. Yerel Eşitlik
eylem planını en sağlıklı şekilde
hazırlayacağımızı, başarabileceğimizi düşünüyorum. Bundan dolayı biz
Bodrum’da hiç kimsenin ve hiçbir
değerin dışarıda bırakılmadığı bir
plan hazırlama çabasındayız.’’
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı
ile oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu, yangında
zarar gören yurttaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli girişimlerde bulunmak için çalışmalara
başladı. İlk olarak Mazı Mahallesi’nde görev yapan
komisyon, yangın bölgelerinde hasar görmüş ev ve iş
yerlerinde incelemeler yapıyor.

Dilek İmamoğlu’ndan Bodrum’a

DAYANIŞMA ZİYARETİ
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu,
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la birlikte Bodrum’da yangından
etkilenen köyleri ziyaret etti. Yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bodrum ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen dayanışma mesajları
ve yardımlarla sarmaya çalışıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
eşi Dilek İmamoğlu’nun öncülüğünde tekrardan hayata geçirilen
İstanbul Vakfı’nın yardım TIR’ı da
Bodrum Herodot Kültür Merkezi’ne ulaştı. Yardımlarını ekibiyle
beraber getiren İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras
ve belediye başkan yardımcıları
tarafından karşılandı. İmamoğlu,
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
aras şahsında tüm Bodrum’a
geçmiş olsun dileklerini sundu.
Başkan Aras, İstanbul Vakfı’nın
desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan
çalışmalar ve yangın bölgelerinde
gelinen son durum hakkında İmamoğlu’na bilgi verdi. Daha sonra
İmamoğlu ve Başkan Aras, yardım
kolilerinin araçtan indirilmesine
yardımcı oldu. Gönüllülerle tek tek
selamlaşıp emeklerinden dolayı
teşekkür ederek moral verdi.
‘’Canlilarin Sessiz Çiğliğini Çok
Uzaklardan İçimizde Hissettik”
“Türkiye’nin dört bir tarafından
başlayan yangınlarla maalesef çok
üzücü günler yaşıyoruz. Çok büyük bir sınavdan geçiyor ülkemiz.
Bugün 10’uncu gün, 9’uncu günün sonunda birçok yerdeki yan-

gın kontrol altına alındı. Belki biz
bu yangının çok yakınında olamadık ama ağaçların ve ormanların
içindeki canlıların sessiz çığlıklarını
çok uzaklardan içimizde hissettik.
Yüreğimiz ağzımızda hissettik yangınları. Bazen çok öfkelendik, çok
kızdık; bazen çok ağladık. Sevgili
başkanlarımızın, çalışma arkadaşlarının ve destek olan tüm insanlar
sayesinde 9’uncu günde bile olsa
yangınlar kontrol altına alındı.
Bugün çok mutlu ve huzurluyum.
Allah bir daha böyle bir yangını bu
ülkeye göstermesin”
Yangından etkilenen ilçeleri
ziyaret eden Dilek İmamoğlu ve
Başkan Ahmet Aras’a, CHP Grup
Başkanvekili Engin Altay’ın eşi
Fatoş Altay da eşlik etti. Mazıköy,
Bayır ve Mumcular köyleri ziyaret

edilerek, köylülere geçmiş olsun
dilekleri iletildi. Soğutma ve
iyileştirme çalışmaları hakkında
bilgi alındı.
Köy ziyaretlerinde bir köylü kadın,
İmamoğlu ve Aras’ın yanına bastonuyla gelerek, ‘’Evlerimizi kurtardık
ama çocuklarımızın zeytinleri hep
yandı.’’ dedi. Başkan Aras, kadının
sorunlarını çözecekleri sözünü
verdi. Kadın Aras’a, ‘’Seni televizyonda izliyoruz, akşama izliyoruz’’
dedi.
İmamoğlu, Aras ve Altay; köy
ziyaretlerinde DİSK Başkanı Arzu
Çerkezoğlu, konfederasyona bağlı
sendikaların genel başkanları ve
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat ile karşılaştı. Yapılan sohbetlerde dayanışmanın önemine
vurgu yapıldı.

15 bin hektar ormanlık alanın
zarar gördüğü Mazı Mahallesi’nde soğutma çalışmaları
tamamlandı. Hemen ardından
Bodrum Belediyesi hızlıca
harekete geçti, Fen işleri, Mali
Hizmetler, Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Veterinerlik Hizmetleri ve
Destek Hizmetleri’nden oluşan
on kişilik Hasar Tespit Komisyonu ile Mazı Mahallesi’nde
çalışmalara başladı. Armutçuk
Mevkii’nde çalışmalara başlayan
ekip Bodrum Belediyesi Başkan
Yardımcısı Ummahan Yurt ile
birlikte Aşağı Mazı ve Yukarı
Mazı’da hasar tespiti yapmaya
devam ediyor.
BODRUM BELEDİYESİ
YANGINZEDELERİN YANINDA
Bodrum Belediyesi Başkanı
Ahmet Aras’ın geçmiş olsun
dileklerini ileten Yurt, vatandaşları tek tek ziyaret ederek onları
dinledi. Başkan Yardımcısı Yurt,
belediyenin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek
yaraları saracaklarını, tüm sıkıntıları birlikte aşacaklarını belirtti,
“Yangında yaşanan zararları
tespit için buradayız. Belediye olarak elimizde ne gelirse
hızlı bir şekilde tedarik etmek
istiyoruz. Başkanımız ilk günden
bu yana buradaydı. Ahmet
Başkan’ımız her yerdeydi. Her
zaman yanınızda olacak. Siz bizim baş tacımızsınız. Hasta olan
vatandaşları doktora götürebiliriz. Sizin için buradayız. Bazı

köylerimizde telefon iletişiminde yaşanan sıkıntılar için gerekli
girişimlere bulunacağız. Besi
hayvanlarınız için yem, yine
hayvanlarınızın tedavileri gibi
ihtiyaçlarınızda tüm ekiplerimiz
sizlerin emrindedir” dedi.
Yanan ev ve bahçe eşyaları,
araç gereçlere kadar raporlayan
Bodrum Belediyesi Hasar Tespit
Komisyonu, telef olan hayvanları ve ağaçları da raporladı.
88 yaşındaki Hasan Akkaş yanan ağaçlar için gözyaşlarını tutamadı. Burada doğduğunu 88
yaşında olduğunu ve ömrünün
burada geçtiğini ifade eden
Akkaş, elleriyle diktiği ağaçların
yok olduğunu izlemek zorunda
kaldığı için çok üzgün olduğunu söyledi.
Başkan Aras: ‘’Yatağından yorganına kadar her şeyi tamamlayacağız’’
Yangının başladığı ilk günden
bu yana bölgede yurttaşlarla
birlikte mücadele veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Mazı Çakıllı Yalı bölgesinde zarar gören bir pansiyon ve
evi yerinde inceledi. Oluşan
hasarların tespiti için Belediye
Hasar Tespit Komisyonu’nuna
talimat verdi. Aras, vatandaşlara
acil ihtiyaçlarını, barınacak yerlerinin olup olmadığını sordu;
‘’Hemen bir yaşam konteyneri
ayarlayalım. Eksik malzemelerin
hepsini toparlayacağız. Yatağından, yorganına kadar her şeyi
tamamlayacağız.” dedi.
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Bodrum Belediyesi
tarafından Cevat Şakir Kabaağaçlı adına
UNESCO 2023 Anma
Programı’na yapılan
başvurunun kitaplaştırılmasıyla, Bodrum Deniz
Müzesi Yayınları’ndan
çıkan “Akdeniz’in Ebedi
Genci, Halikarnas Balıkçısı” kitap tanıtımı ve
imza günü Marina Yacht
Club’da gerçekleşti.
Halikarnas Balıkçısı’nın manevi
oğlu Prof. Dr. Şadan Gökovalı
anısına atfedilerek yayımlanan
kitabın tanıtım ve imza gününe
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, kitabı kaleme alan Metin
Erdoğan ve Selen Cambazoğlu,
yayıncı İzzeddin Çalışlar, Halikarnas Balıkçısı’nın torunu Sibel Kabaağaçlı, İlhan Şeşen ve çok sayıda
davetli katıldı.
‘’O Bodrum oldu, Bodrum o oldu’’
Başkan Aras, imza ve tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmasında
Bodrum’un öne çıkan değerlerinden biri olan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın önemine vurgu yaparak
şu sözlere yer verdi:
“Balıkçı’nın anısını daha fazla yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz.
Halikarnas Balıkçısı, “Bir gün gelecek herkes Bodrum’u tanıyacak.”
diyecek kadar Bodrum hayranıydı.
Halikarnas’ın bahçıvanı ve balıkçısı,
Bodrum’a sadece cebine doldurduğu tohumları serpmedi. O
Bodrum oldu, Bodrum o oldu.’’
‘’Balıkçı doğa ve insan biriktirdi’’
Halikarnas Balıkçısı’nın manevi
oğlu Şadan Gökovalı’yı anarak
konuşmasına devam eden Aras:
‘’Şadan Gökovalı’yı kaybetmeden
önce bende kendisi ile tanışma
fırsatı buldum. Bize Balıkçı’nın el
yazmalarını, notlarını bağışladı, bu
belgeleri müzemize kattık. Balıkçı
doğa biriktirdi, insan biriktirdi.
Onun bize mirası bu duygulardır. Araştırmacı Yazar ve emekli
ataşe Metin Erdoğan, 2018 yılında
yayımlanan “Dört Efsane Çevreci”
kitabının Halikarnas Balıkçısı’na ayrılmış bölümü üzerinde çalışırken

Prof. Dr. Şadan Gökovalı’yla iş birliği yapmış ve bu buluşma yeni bir
projenin de esin kaynağı olmuştu.
Metin Erdoğan Bodrum’un simgeleşmiş ismi Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın dünyaya tanıtılması gerektiği
düşüncesinden hareketle, proje
taslağını 2019 yılında Bodrum
Belediyesi’ne sundu. Balıkçının 50.
ölüm yıl dönümünün 2023 yılında
UNESCO tarafından anılmasının
sağlanması ve doğum günü olan
her 17 Nisan’ın “Dünya Merhaba
Günü” ilan edilmesiyle, kutlamaların geleneksel hale getirilmesi
böylece gündeme geldi. Bu
konularda resmi başvuru süreçlerinin başlatılması için adımları attık”
dedi.
Halikarnas Balıkçısı’nın felsefesi
genç nesillere aktarılacak
Yazarlardan Selen Cambazoğlu:
“Halikarnas Balıkçısı sevenleri ve
kitapseverleri burada görmek
bizim için çok değerli. Bodrum
Belediyesi olarak Halikarnas
Balıkçısı’nın UNESCO 2023 anma

başvurusu ile ilgili hazırladığımız
başvuru dosyasını kitaplaştırdık ve
müze yayınevimizin ikinci yayını
olarak yayımladık. Müze projelerine destek veren Sayın Ahmet Aras
başta olmak bizlere destek veren
herkese çok teşekkür ediyorum”
dedi.
Kitabın diğer yazarı Metin Erdoğan ise duygularını şöyle ifade etti:
“Onun Bodrum’un en büyük markası olmasından gurur duyuyoruz.
Artık Balıkçı’yı kendi aramızda
konuşmayacağız, bütün dünyada
konuşacağız. Balıkçı’nın özelliklerini saymakla bitiremezsiniz, biz çok
şanslıyız ki böyle bir insan uzun
yıllar Bodrum’da yaşadı. Burayı
yeşillendirdi. Mavisini, korusunu,
mavi yolculukları dünyaya tanıttı.
Amacımız onun felsefesini genç
nesillere anlatmak. Emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum.”
Etkinlik kapsamında Halikarnas Balıkçısı’nın 131. doğum yıl dönümü
nedeni ile kurgulanan özel film
gösterimi de yayınlandı.
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ZÜLFÜ LİVANELİ
Edebiyatseverlerle Buluştu
Bodrum Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin ortak düzenlediği ‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri’ devam ediyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen Zülfü Livaneli söyleşisinde sanatçı,
Bodrumluları ‘Ey özgürlük’ diyerek selamladı.
Bodrum Belediyesi Edebiyat
Atölyesi Dergisi iş birliği ile,
Bodrumlulara kültür-sanat
şöleni yaşatmak amacıyla
“Bodrum Edebiyat Atölyesi
Günleri” düzenliyor. 13 Eylül’de
Şevket Sabancı Kültür ve
Sanat Merkezi’nde Latife Tekin
söyleşisiyle başlayan etkinlikler,
Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde Zülfi Livaneli söyleşisi ile
devam etti. Moderatörlüğünü
Barış İnce’nin yaptığı etkinlikte
Zülfü Livaneli’nin son kitabı
“Balıkçı ve Oğlu” üzerine söyleşi
gerçekleştirildi. Livaneli, söyleşi
sonunda izleyenleri ‘Ey özgürlük’ diyerek selamladı.
Söyleşiye Bodrum Belediye
Başkan Ahmet Aras ve 200’e
yakın edebiyatsever katıldı.
Söyleşi sonrası konuşma yapan
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
Livaneli’ye ‘’İyi ki varsınız, iyi
ki dünyaya gelmişsiniz, iyi ki
Bodrum’a gelmişsiniz.’’ diye
seslenerek şöyle konuştu:
‘’Sizin güzel, o anlamlı şarkılarınız, Nazım’ları bizim hayatımıza
tekrar sokmanız; daha onun

gibi niceleri, Theodorakis’leri,
Maria Faranduri’leri o dostluk, o
barış, o hoşgörü iklimini bizim
hayatımıza sokmanız inanılmaz
bir şeydir. Bodrum hakkında bir
şey söylemiştiniz, dediniz ki ‘Bu
toprakları ve Bodrum’u neden
çok seviyorlar biliyor musunuz?
Çünkü bu topraklarda binlerce
yıldır yaşayan medeniyetlerin
ruhları hala buralarda dolaşıyor. Kariaların, Leleglerin,
Bizansların, Romalıların, Rodos
şövalyelerinin, Osmanlıların,
atalarımızın ruhları hala bu topraklarda dolaşıyor ve bu aurayı
ve ambiyansı yaratıyor’ demiştiniz. Bu güzel söze çok büyük
saygı duyuyorum ve bunu
izlinizle her yerde kullanıyorum.
Varlığınız çok önemli bizim için.
Bizi, bütün dünyada aydınlık
yüzünüzle temsil ediyorsunuz.’’
Bodrum Edebiyat Atölyesi
Günleri; Altay Öktem ile Şiir
Atölyesi, Doğa Kılcıoğlu ile Sinema Atölyesi ve usta oyuncu
Ercan Kesal’in katılacağı söyleşi
ile önümüzdeki günlerde de
devam edecek.
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Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu toplandı. Belediye
Başkanı Ahmet Aras’ın da katıldığı toplantının ana gündemini Bodrum 3. Kadın
Buluşması’nın sonuçları ve Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlıkları oluşturdu. Toplantıda Bodrum’un herkes için güvenli ve eşitlikçi bir kent olması amacıyla ortak
çabaların devam edeceği vurgulandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu ile
bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleştirilen toplantıya
Belediye Başkan Yardımcısı İlknur
Ülküm Seferoğlu, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bi-

rim Şefi Esra Kıymaz, Kent Konseyi
Kadın Meclisi üyeleri ve Bodrum
Kadın Dayanışma Derneği Başkanı
Figan Erozan ile dernek üyeleri
katıldı.
Komisyon olarak yaklaşık iki
yıldır Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras ile periyodik olarak

bu toplantıları gerçekleştirdiklerini
ve toplantıların verimli geçtiğini
söyleyen Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan,
“Bugünkü toplantıda öncelikle
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz 3. Kadın Buluşması’nın
sonuçlarını değerlendirdik. O

kadın buluşmasında kadınlara;
mahalle, ev ve Bodrum hayali
olarak üç soru sormuştuk. Bu sorulara verilen cevapların analizleri
yapıldı. Analizler sonrası ortaya
çıkan geçim sıkıntısı, yoksulluk ve
altyapı gibi sorunların giderilebilmesi adına yapılabilecek şeyler
konuşuldu’’ dedi.
Özellikle eğitim sürecinin başlamasıyla okul servisi ücretlerinin
aileler için ciddi bir yük olduğunu ifade eden Erozan, “Başkan
Aras’ın girişimleriyle Peksimet
mahallesine iki tane ücretsiz servis
ayarlandı. Bu konuda kendisine
çok teşekkür ederiz. Toplantımızda
başka mahallelerde de çocukların
eğitime erişebilirliğini sağlamak
açısından bu servislerin planlanma süreci gözden geçirildi.”
ifadelerini kullandı.
Yerel Eşitlik Eylem Planı Hazırlıkları
Sürüyor
Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet
eşitliğinin sağlanması amacıyla
hayata geçirilecek olan ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ da toplantının ana

gündemleri arasındaydı.
Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında, İlknur Üstün’ün danışmanlığında, 14-15-16 Eylül’de yapılacak
toplantılar hakkında bilgi veren
Erozan, “Bir gün başkan ve başkan
yardımcılarıyla, bir gün belediye
meclis üyeleri bir gün de muhtarlarla yerel eşitlik eylem planı
sürecinin nasıl uygulanacağı konusunda toplantılar gerçekleştirilecek. Yurttaşlardan gelecek talep
ve sorunların çözümlerinin nasıl
olacağı konuşulacak. Bu bizim çok
önemli” dedi.
Başkan Aras ise, Bodrum Belediyesi’nin 8 Mart 2020 tarihinde
Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek
Eşitliği Şartı’nı (CEMR) imzalayan
Türkiye genelindeki 29. belediye
olduğunu ifade etti. ‘’Eşitlik ve
katılımcı bir yerel yönetim anlayışı
içinde belediyemiz Şart’ın gerekliliklerinin farkında olarak, Bodrum’a
‘eşitlikçi kent’ niteliği kazandırmak
için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

‘Halikarnassos’tan Bodrum’a İz Bırakanlar’

Kitabının Tanıtımı Yapıldı
Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan “Halikarnassos’tan Bodrum’a İz Bırakanlar” kitabının tanıtımı yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmanın Bodrum’un 3 bin 500 yıllık tarihine ışık tutan bir yayın olduğunu belirterek, kitabın bu topraklara ve kültüre sahip çıkılmasını sağlayacağını ifade etti.
Kent anılarının izlerini toplama,
derleme ve aktarma amacıyla,
Bodrum Belediyesi tarafından
hazırlanan “Halikarnassos’tan
Bodrum’a İz Bırakanlar” kitabının
tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Bodrum Belediyesi Trafo Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya,
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Prof. Dr. Suha Özkan, Mimar
Ahmet Berk, kitabın redaksiyonunu gerçekleştiren Fethiye Rahim,
Arkeolog Rasim Özgürel, Mehmet
Emre ve basın mensupları katıldı.
Kente İz Bırakanların Öyküleri
Anlatıldı

Araştırma ve Metin Yazarlığı’nı
Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Mehmet Deniz Özbaş’ın gerçekleştirdiği kitapta; Halikarnassos
Kraliçesi Artemisia Tarihin Babası
Herodotos, Halikarnas Balıkçısı
Cevat Şakir, Ozan Panyassis, Turgut
Reis, Neyzen Tevfik, Zeki Müren
ve Saynur Gelendost gibi kentte
iz bırakan isimlerin öyküleri yer
alıyor. Yurt içi ve yurt dışı kaynak
taramalarının, uzun bir kütüphane
çalışmasının sonucu, yaklaşık 3 yıllık bir emeğin ürünü olarak ortaya
çıkan kitap 16 öyküden oluşuyor.

Üçüncü Kitap Yolda
Kitabın, araştırma ve metin yazarlığını yapan Mehmet Deniz Özbaş,
Bodrum Belediyesi ve Bodrum
belediye başkanları tarihini anlatan ilk yayının ardından şimdi de
“Bodrum’da İz Bırakanlar” kitabını
yayınladıklarını belirterek önümüzdeki süreçte “Bodrum’u Bodrum Yapanlar” adında çalışmayla
planladıkları üçlemeyi tamamlayacaklarını söyledi. Bu yayınların çıkması için uygun çalışma koşullarını sağlayan Bodrum Belediyesi’ne,
Başkan Ahmet Aras’a ve kitapta
emeği geçen herkese teşekkür
eden Özbaş, “Yaşadığımız çağda
her şeyin mesajlarla ilerlediğini ve
çok hızlı tükettiğimizi biliyorum.
Ama kalıcı adımlar atıldığı zaman
bunların gerçekten iz bırakacağını
da biliyorum.” dedi.
Bodrum’un 3 Bin 500 Yıllık
Tarihine Işık Tutuyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras ise, “Halikarnassos’tan
Bodrum’a İz Bırakanlar” kitabının
tanıtım toplantısında yaptığı
konuşmada, çalışmanın Bodrum’un 3 bin 500 yıllık tarihine

ışık tutan bir yayın olduğunu
belirterek “Leleglerden Karyalılara,
Romalılardan Bizanslılara, Rodos
Şövalyeleri’nden Osmanlı’ya ve
buraların ebedi sahibi olan bizlere
kadar çok önemli bir döneme ışık
tutuyor. Bodrum’u bütünsel olarak
algılamış ve yansıtmış. Bodrum bir
bütündür. Hem çağlar açısından
hem kültürler açısından birbirinden ayrılamaz. Bugün bu topraklarda bu şekilde yaşayabiliyorsak,
binlerce yıldır bu topraklara bırakılan ruhun çok büyük bir önemi
var. Burada büyük bir harman
var ve o harmanın biz de tadına
varıyoruz. Bunun da bütünsel
olarak yansıtılması çok önemliydi.
Bu çalışmaların daha geniş kitleler
tarafından benimsenmesi gerekiyor. Kitabı basıp raflarda bırakmamalıyız. Bu belgelerimizi daha

geniş kitleler tarafından ulaşılabilir
kılmamız, çocuklara ve gençlere
bunları okutmamız lazım. İşte o
zaman yaşadığımız bu topraklara,
sahip olduğumuz kültüre sahip
çıkabilelim.” diye konuştu.
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Cumhuriyetin ilan edilişinin 98. yılına özel 3 gün sürecek bir program hazırlayan
Bodrum Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına başladı. Programın ilk
gününde Moğollar, müzikseverlere unutulmaz bir Cumhuriyet gecesi yaşattı.
Ersin Show’un da sahne aldığı programa Bodrumluların ilgisi büyüktü.
Bodrum Kaymakamlığı desteği
ile Bodrum Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen Cumhuriyet
Bayramı Konserleri Moğollar’ın
muhteşem sahne performansı ile
başladı.
Ağustos ayında Bodrumlularla
buluşmayı hedeflediklerini ancak
yaşanan yangınlardan dolayı bunun gerçekleşmediğini söyleyen
Moğollar’ın kurucularından Cahit
Berkay, “Öncelikle herkese geçmiş
olsun diliyoruz, hepimizin içi yandı. Ahmet Başkan’ın yangınlarla
mücadelede gösterdiği çabayı da
hepimiz televizyondan izledik. Ayrıca bugün çok anlamlı bir zamanda konserimizi gerçekleştirdiği
için Sayın Başkana ve tüm çalışma
arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.
Sizlerle buluşmak çok güzel, ilk
günkü sahne heyecanımız neyse
şimdi de öyle.” diye konuştu.
BAŞKAN ARAS: “EMANETİNE
SAHİP ÇIKACAĞIZ”
Kutlama programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
konuşmasında: “Atamız; bundan
tam 98 yıl önce, silah arkadaşları
ile beraber Cumhuriyet’i tam
98 yıl önce, 29 Ekim’de ilan etti.
29 Ekim 1923’e kadar çok büyük
bir mücadele verdi. Daha 40’lı yaşlarında iken yaşamına ne büyük
bir mücadele sığdırmış. Atamızın

yaşamını düşünün, ortaya koyduğu ilke ve inkılapları düşünün,
silah arkadaşlarıyla beraber, Türk
milleti ile beraber yedi düvele
karşı verdiği mücadeleyi düşünün.
Onun hep aklında Türk milleti
vardı. Kendisini hiç düşünmedi,
geleceği düşündü, devrimleri ile
Türk gençliğini düşündü. Bizler 98
yıl sonra bu aşamadaysak bunu
ülke olarak Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’e borçluyuz. Bunun
bilincinde olarak, emanetine sahip
çıkacağız. Gece gündüz çalışarak,
ülkemizi bulunduğu durumdan
kurtarmak ve en önemlisi Cum-

huriyet’i 100. yılında demokrasi
ile taçlandırmak şu anki misyonumuzdur. Cumhuriyet; özgürlüktür,
demokrasidir, barıştır, Atatürk ilke
ve inkılaplarıdır, devrimleridir.
Sizlerin gözünde bu azmi görüyor
olmaktan çok mutluyum, bu sebeple sizlere layık olmak için gece
gündüz çalışmaya devam edeceğim. Bu sene 29 Ekim kutlamalarını bir güne sığdırmadık. 27 Ekim,
yani bugünden başlayarak büyük
bir coşkuyla günlerce kutlayalım
istedik. Çünkü daha çok Cumhuriyet’e, demokrasiye, Atatürk ilke ve
inkılaplarına ihtiyacımız var.” dedi.

Bodrum’un ilk kez ev sahipliği
yaptığı ve Mumcular Hüseyin Akar
Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen
şampiyonayı Hollanda Milli Takımı
kazanırken, Türk Milli takımı ise
üçüncü olarak tamamladı.
Hollanda-Çekya, Türkiye-Malta
arasında oynanan final maçlarını
izlemeye gelen Bodrum Belediye
Başkan Vekili Kemal Özsarsılmaz
ve Bodrum Belediye Başkan
Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu
takım kaptanlarına ve hakemlere
Bodrum’a özgü hediyeler takdim
etti. Heyecanlı anlara sahne olan
maçlarda tribünleri dolduran yerli
ve yabancı spor severler renkli

görüntüler sergiledi.
Türkiye Ragbi Lig Derneği Başkanı
Gürol Yıldız, Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras’ı makamında
ziyaret ederek desteklerinden
dolayı teşekkür etti. Yıldız, Başkan
Aras’a Milli Takımın imzalı formasını hediye etti.
Şampiyonanın ilk gün yarı final
maçlarının ardından oyuncular
Bodrum Belediyesi’ne ait Etrim
Tarım Kampı’nı ziyaret ederek
fidan dikimi gerçekleştirdi. Bizim
Dünyamız Vakfı, Save Planet Earth
Organizasyonu ve oyuncu Cem
Uçar’ın katılımıyla gerçekleştirilen
fidan dikiminin ardından misafirler

tarım kampını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Bizim
Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman
Halisçelik, çevre duyarlılığı ve tarımsal üretime katkılarından ötürü
Bodrum Belediyesi’ne ve Başkan
Ahmet Aras’a teşekkürlerini iletti.
Özellikle yabancı oyuncuların
ilgisini çeken tarım kampı gezisinin ardından Etrim Halı Atölyesi
ziyaret edildi.
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Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü iş birliği ile
organize edilen ‘Bodrum Belediyesi Can Dostları
Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu.

Hayvan sevgisine dikkat çekmek
amacıyla Konacık Dost Patiler
Eğitim ve Oyun Parkı’nda gerçekleştirilen şenliğe, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan
Yardımcıları Hüseyin Tutkun ile
Ummahan Yurt ve çok sayıda can
dostu katıldı. Birbirinden sevimli
can dostlarının bir araya geldiği
hayvan, doğa ve çocuk temalı
şenlik, renkli görüntülere sahne
oldu. Şenlik öğle saatlerinden
başlayarak gün boyu etkinliklerle
devam etti. Sahibiyle en uyumlu
pati ve caymaz yarışması, palyaço
ve balon gösterileri, çocuklar için
yüz boyama ve sihirbazlık gösterileri gibi etkinliklerin yer aldığı
şenlikte ziyaretçilerin tümüne
çeşitli hediyeler verildi.
“Barınaklarımızda hiç hayvan
kalmasın, sahiplenelim”
Böyle bir şenliği gerçekleştirmekten dolayı son derece mutlu

olduklarını ifade eden Başkan
Aras, “Ben öncelikle bu festivali
organize eden sevgili Hüseyin
Tutkun Başkanımız ile ekibine, bu
hazırlıklarda emeği geçen Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüze, hayvan dostu derneklerimize teşekkür
ediyorum. Belediye olarak yasal
sorumluluklarımız var onları yapıyoruz ama bu işler gönüllülerle
birlikte olduğumuz zaman anlam
kazanıyor. Onların gözetimine ve
denetimine her zaman ihtiyacımız
var. Bu tür etkinliklerimizi artırmamız lazım. Barınaklarımızda hiç
hayvan kalmasın hepsini lütfen
sahiplenelim. Onları kafeslerde
tutmayalım. Barınaklarımız bizim
sahipsiz hayvanlarımızı tedavi
ettiğimiz, kısırlaştırma işlemleri
gerçekleştirdiğimiz, kayıt altına
aldığımız ve yasayla tehlikeli türler
olarak belirlenmiş olan canlılarımızı sonsuza kadar misafir ettiğimiz

yerler. Aslında barınaklarımız bizim
kamuoyunda algılandığı üzere
sağlıklı hayvanlarımızın orada
tutulduğu pansiyonlar değil. Orası
rehabilitasyon ve tedavi için yapılan yerler. Bu yüzden oralara gelen
canlılarımızı lütfen sahiplenelim.
Biz de belediye olarak sahiplendirme etkinliklerimizi artıracağız.”
Can Dostları Şenliği’nin en ilgi
çeken etkinlikleri ise sahibiyle en
uyumlu pati ve caymaz yarışmaları
oldu. Dereceye girenlere ödülleri
Başkan Aras tarafından verildi.
Gerçekleştirilen ödül töreninin
ardından, Tuğba Altıntop konserleriyle şenlik son buldu.

Bodrum Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim
öğretim yılı açılışında
okulları ziyaret ederek
ihtiyaçları hakkında idarecilerden bilgi topladı.
Okulların talepleri ekipler tarafından not alınarak raporlandı, çözüm
bekleyen sorunlarla ilgili
süreç başlatıldı.

2021-2022 eğitim-öğretim
yılının açılışı ve İlköğretim Haftası
sebebiyle ilçede bulunan okulları
ziyaret eden Bodrum Belediyesi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz
hafta çok sayıda okulu ziyaret etti. Yukarı Mazı İlkokulu,
Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu,
Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu , Güler Mustafa Kızılağaç
İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu,

Merkez Turgutreis Ortaokulu,
Atatürk Ortaokulu, Gülsevim Ali
Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi,
Hüseyin Boyacı ilkokulu, Bitez
Gülümser–Mehmet Danacı
İlkokulu/Ortaokulu ve Konacık
Cahit Özvezneci İlkokulu’nu
ziyaret ederek okul müdürleri ve
yöneticileriyle görüşen Halkla
İlişkiler Birimi ekipleri, okulların
belediyeden beklenti ve taleplerini dinleyerek not aldı. Ekipler

acil çözüm bekleyen durumları
ilgili birimlere bildirerek çözüm
sürecini başlattı. Diğer talepler
ise raporlanarak belediyenin
konu ile ilgili ekiplerine aktarıldı.
OKUL İDARECİLERİNDEN
BAŞKAN ARAS’A TEŞEKKÜR
Bodrum Belediyesi Basın Yayın
ve Halkla İlişkiler Müdürü ve
personellerinin ziyaret ettiği
özel okullarda, Bodrum dışından

gelerek ilçeye yerleşen öğrenci
ailelerinin ikametgahlarını Bodrum’a aldırarak destek olmaları
yönünde bildirimler yapıldı.
Bodrum Belediyesi’nin eğitime
ve eğitimciye verdiği değer
ve bu yönde hayata geçirilen
projeleri takdirle karşıladıklarını
belirten okul idarecileri, Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras’a
ve Bodrum Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Bodrum Belediyesi Yelken Kulüp

Dünya Standartlarında
2022 Dünya Optimist Şampiyonasına ev sahipliği yapacak Bodrum’da, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi’nin de içinde yer aldığı İçmeler
Mevkiinde bulunan Yelken Kulüp’te yenileme çalışmaları başladı.

4-14 Temmuz 2022 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenecek
ve 50 ülkeden 300’ün üzerinde
sporcunun katılımıyla gerçekleşecek Dünya Optimist Şampiyonası öncesinde Yelken Kulüp’te
başlayan çalışmalar kapsamında
kayıkhane, derslikler ve iskelede
yenileme çalışması başladı.
Optimist ve laserde dünya ve
Avrupa şampiyonları çıkartan
Bodrum’da, yelken sporunun
daha fazla yayılması ve Bodrumlu
çocukların daha iyi bir eğitim
alması için başlatılan çalışmaların
Şubat 2022’de tamamlanması
planlanıyor. Yapılacak çalışmalar sonunda Bodrum Belediye
AŞ’ye ait İçmeler Yelken Kafe de
yenilenerek hizmet vermeye
başlayacak.
YENİ DÜNYA
ŞAMPİYONLARI YETİŞECEK
Yelken kulüpteki çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, geçmiş
yıllarda dünya ve Avrupa şampiyonlarının çıktığı Bodrum’da
yeni şampiyonlar yetiştirmek
için yelken sporuna çok önem
verdiklerini ifade ederek, “Çocuklarımız ve gençlerimizin spora
ve sanata yönelmesi için her

Hüseyin Özgül Çocuk Kütüphanesi, Bodrum
Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla
Peksimet halkının hizmetine sunuldu.

türlü çalışmaya destek olmaya
devam edeceğiz. 2022 yılında
çok önemli bir organizasyona ev
sahipliği yapacağız. 50 ülkeden
300’ün üzerinde sporcunun
yanı sıra, antrenörleri, ekipleri
ve aileleriyle birlikte yaklaşık bin
kişiyi Bodrum’da ağırlayacağız.
Bu önemli organizasyonu en iyi
şekilde tamamlamak için tüm
paydaşlarla ortak çalışmalarımızı
sürdürüyoruz.” dedi.
BODRUM’A YAKIŞAN
BİR TESİS OLACAK
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Yelken Şube Sorumlusu Hadi
Türk, yenileme çalışmalarının ar-

dından yelken kulübün Bodrum’a
yakışan bir tesis haline geleceğini
belirterek şunları söyledi:
“2022 Temmuz ayında Dünya Optimist Şampiyonasına ev sahipliği
yapacağız. Dünya şampiyonasından önce ise mart ayında, bu
organizasyon öncesi 10. BIOR’u
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her
iki organizasyonda da Bodrum’da
onlarca ülkeden yüzlerce sporcuyu ağırlayacağız. Bu iki önemli
organizasyon öncesi belediyemizin başlattığı çalışmalarla yelken
kulübümüz dünya standartlarına
kavuşacak ve Bodrum’a yakışan
bir tesis olacak. Emeği geçen
herkese teşekkür ederim.”

Dereköy’deki Peksimet Çocuk
Kütüphanesi’nin yapımında büyük emeği geçen, çocuklara ve
eğitime verdiği destekle tanınan
sanatçı Hüseyin Özgül’ün adının
verildiği kütüphane açılışına çok
sayıda çocuk ve veli katıldı.
“Geleceği inşa edecek yegane
varlıklar çocuklarımızdır”
Kurdele kesimi öncesi konuşma
yapan Kaymakam Bilgehan
Bayar kütüphaneyi çok beğendiğini ve çocukluğunda böyle
fırsatlar bulduğunda her zaman
değerlendirmeye çalıştığını
aktardı. Bayar konuşmasının
devamında, “Kitap okuyup
kendimizi geliştireceğiz, hayatı
öğreneceğiz. Çünkü geleceği
inşa edecek yegâne varlıklar
bizim çocuklarımız, gençlerimiz,
sizlersiniz” dedi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, 2019 Mart ayında Peksimet
Çocuk Kütüphanesi’nde yaptıkları bir toplantının ardından burayı
geliştirme kararı aldıklarını ve
Hüseyin Özgül’ün adımını attığı

bu projeyi daha ileriye taşıma
sözü verdiklerini belirtti. Aras,
sözlerine şöyle devam etti:
“Bugün bir de Dünya Çocuk
Hakları Günü. Biliyor musunuz
haklarınızı çocuklar? Nasıl insan
hakları varsa, sokaktaki kedi, köpeğin hakları varsa, nasıl dağdaki
bir ağacın hakkı varsa çocukların
da hakları var. Sizler de haklarınızı bilmelisiniz. Bunu bilmek
için de okuyacağız. Okumak bizi
geliştirir, dünyayla buluşturur. O
yüzden okumayı lütfen birincil
hedefinize koyun.’’
“Burada tabii ki sevgili dostumuz, kardeşimiz Hüseyin Özgül’ü
de anmadan geçemeyeceğiz.
Onun hem Bodrum’un kültürüne
hem de ekonomi hayatına o güzel kabaklarıyla önemli bir imza
attığını söyleyebiliriz. Emekçi
kadınlarımıza bizlere güç verdikleri için, annelerimize çocuklarını
eğitip geleceğe hazırladıkları
için, çocuklarımıza da güler yüzleriyle bize enerji verdikleri için
teşekkür ediyoruz.”

Ünlü sanatçı Zeynep Casalini ve Özgehan Şahin tarafından Bodrum’un farklı yönlerini,
insanlarını, güzelliklerini farklı etkinliklerle tanıtmak amacıyla ortaya çıkartılan ‘Başka Bir
Bodrum’ markasının organizasyonu gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle
Ortakent Pazar Yeri’nde düzenlenen Eski-Yeni Şenliği, gün boyu renkli görüntülere sahne oldu.

Şenliğe katılanlar, organik
yiyecekler, lokal tasarımlar, 2. el
ürünler, farklı sanatsal ürünler ve
daha birçok özgün ürünü inceleyerek satın alma fırsatı bulurken,
düzenlenen workshoplar ve
çeşitli etkinliklerle keyifli zamanlar
geçirdiler.
“Bodrum daha canlı yaşam
alanlarına kavuşacak”
Gün boyu müzik eşliğinde devam
eden şenliğe katılan Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu
tür etkinliklerin Bodrum’da artarak devam etmesi için her türlü
desteği vereceklerini belirtirken,
Bodrum’da tüm pazar yerlerinin
haftada bir gün değil, her gün çeşitli etkinliklerle daha canlı yaşam

alanlarına kavuşacağını da ekledi.
Aras, konuşmasının devamında
şunları söyledi:
“Zeynep ve Özgehan pazar
yerlerimizi şenlendirmeye devam
ediyorlar. Pazar yerlerimizin her
gün canlı kalması için güzel projelerimiz olacak. Kermeslerimizin
sayısını artırarak evdeki üretimi
sokağa çıkaralım. Kadınların eko-

nomik ve sosyal hayata katılması
son derece önemli. Bu organizasyonların tümüne katılmaya çalışıyorum ve artmasını diliyorum. En
güzeli de sizlerle bir araya gelmek
ve sohbet edebilmek, hepinizi
çok seviyorum.” farklı çalışmalarda
yer aldı. Sabah saatlerinde başlayan şenlik akşam saatlerine dek
devam etti.
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Kardeş Şehir Olma Yolunda

Botav 25. Yaşında
Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras’ın
Yönetim Kurulu Başkanı olarak yer aldığı Bodrum Tanıtma Vakfı’nın (BOTAV), 25. yıl kutlama konserinde, Süperstar Ajda Pekkan’a “Bodrum Kültür ve
Sanat Elçisi” unvanı verildi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Karadağ’ın turizm kenti Budva’ya iade-i ziyarette bulundu.
Karadağ’ın turistik kenti Budva
Belediye Parlamento Başkanı
Krsto Radovic, Budva Parlamento Meclis Üyesi Luka Lijesevic,
Belediye Yönetim Kurulu Başkanı
Miomir Pejovic, Nasional Turistik
Organizasiyon Danışmanı Alem
Dedeic, Turistik Organizasyon
Budva Müdürü Maja Lijesevic,
Akademija Znanja Başkanı
Aleksandar Franeta, Yatırım
Danışmanı Nadja Lakovic’den
oluşan heyet Bodrum’u ziyaret
etmişti. İki turizm şehri arasında
kurulacak dostluk köprüsünün
öneminin konuşulduğu ziyarette;
Bodrum’un ve Budva’nın turizm
ve ekonomi yönünden potansiyellerine ve benzerliklerine vurgu
yapılmıştı.
İyi niyet mektubunun da imzalandığı ziyaret sonrası Karadağ
heyetinin davetlisi olarak geçtiğimiz hafta bu ülkeye iade-i ziyaret
gerçekleştiren Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras’a,
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve Bodrum
Ticaret Odası Başkan Yardımcısı
İbrahim Akkaya da eşlik etti.
3 gün süren ziyaretler kapsamında Karadağ hükümeti Başbakan
Yardımcısı Dritan Abazovic, Orman, Tarım ve Su Yönetimi Bakanı
Aleksandar Stijovic, Ekonomi
Bakanı Jakov Milatovic, Ekoloji
Bakanı Ratko Mitrovic, Budva
Belediye Meclis Başkanı Krsto Radovic ile yapılan görüşmelerin dışında, kıyı yönetiminden sorumlu
kamu şirketi Morsko Dobro, HTP
Budvanska Riviera, Academy of
Knowledge (Bilgi Enstitüsü) ve
Karadağ Parlamentosu da ziyaret
edildi.

2 bin 500 yıllık geçmişiyle Adriyatik Denizi kıyısındaki en eski
yerleşim yerlerinden biri olan Karadağ’ın sahil şehri Budva ile 3 bin
500 yıllık geçmişe sahip Bodrum
arasında karşılıklı gerçekleştirilebilecek kültür, sanat ve turizm
faaliyetlerinin konuşulduğu
görüşmelerin olumlu geçtiğini
belirten Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, ziyaretlerin geneliyle
ilgili şunları söyledi:
“Kıyı yönetiminden sorumlu
kamu şirketi Morsko Dobro’ya
yaptığımız ziyarette, Morsko
Dobro Müdürü Mladen Mikijelj
ve ekibinin katıldığı toplantıda
sahillerimizde yaşanan ortak
sorunlar ve bunların çözüm
önerilerine yönelik alternatif
fikirleri konuştuk. Aynı gün gerçekleştirdiğimiz diğer ziyarette
ise HTP Budvanska Riviera isimli
şirkette, Yönetim Kurulu Başkanı
Miomir Pejovic ve ekibinden
devlet ve özel sektör iş birliğinin
oteller kanadında nasıl işlediği
hakkında bilgiler edindik. Boder
Başkanımız Ömer Faruk Dengiz

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

Ramada Resort by Wyndham
Bodrum ‘da gerçekleşen ve
Başkan Ahmet Aras’ın ev sahipliği yaptığı kutlama gecesine Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanı Dr. Osman Gürün,
Bodrum Kaymakamı Bilgehan
Bayar, sanatçılar Zülfü Livaneli
ve Devrim Erbil, Sanat Yönetmeni Nebil Özgentürk, Başkan
Yardımcıları Ummahan Yurt,
Hüseyin Tutkun, İlknur Ülküm
Seferoğlu, BOTAV Yönetim
Kurulu, BOTAV Üyeleri ve basın
mensupları katıldı.
Gecenin açılış konuşmasını
yapan Başkan Aras, “25 yıl
önce Bodrum iş dünyasının
15 değerli ismi tarafından,
kentimizi tüm dünyaya tanıtmak üzere kurulan ve başarılı
çalışmalarıyla global turizm
pazarında Bodrum’un rekabet
gücüne güç katmasının yanı
sıra, birbirinden değerli üyeleri
ve siyaset üstü yapısıyla ülkemizin en saygın sivil toplum
kuruluşlarından biri olan Bodrum Tanıtma Vakfı’nın bugün
gururla, mutlulukla kutlayacağımız 25. kuruluş yıl dönümü
davetine hoş geldiniz.” dedi.
“Bir kurumu, bir kenti veya bir
ülkeyi iyi yönetebilmek, gücüne güç katarak daha ileriye götürebilmek demektir.” diyerek
sözlerine devam eden Başkan

Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma
Vakfı’nı tarihinin en heyecan
verici noktasına taşımayı hedeflediğini dile getirdi.
Başkan Aras, “Bodrum’un
tanıtım gücüne güç katan
değerli sponsorlarımıza da
huzurlarınızda teşekkür etmek
istiyorum; çünkü bugün ‘Visit
Bodrum’ projemiz dahil, gururla bahsettiğim tüm başarılar,
sözde değil özde Bodrum sevdalısı olan, sponsorlarımızın
destekleri sayesinde var.” diyerek yönetim kuruluna, üyelere
ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Arkan, daha sonra Bodrum’un
digital tanıtım alanını olan
“Visit Bodrum” projesi ile yeni
yapılacak BOTAV Center tanıtım sunumunu gerçekleştirdi.
Ardından Bodrum’a kazandırılmak istenen ve günümüzden
geleceğe bir miras bırakmak
için Devrim Erbil Müzesi projesinin tanıtımını yapması için
Ressam Devrim Erbil’i sahneye
davet etti.
Süperstar artık Bodrum’un
Kültür ve Sanat Elçisi
Konuşmaların ardından
sahneye çıkan süper star Ajda
Pekkan, yaklaşık bir saat süren
sahne performansı ile davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.
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Bodrum Belediyesi, mandalina üreticisine destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) ile Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği iş
birliğinde, Bodrum mandalinası Türkiye genelinde satışa sunuldu.
Bodrum mandalinası üreticisine
destek olmak ve markalaşmış
Bodrum mandalinasını yurt
genelinde tüketiciyle buluşturmak amacıyla Migros Tic. A.Ş. ile
imzalanan protokol kapsamında
yüz ton Bodrum mandalinası kurumsal marketlerde yerini alıyor.
Başkan Aras: “Mandalina bahçelerinin betonlaşmaya yenik düşmemesi için mücadele verdik.”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Bodrumspor Voleybol Şube
Sorumlusu Mehmet Dağoğlu, Antrenör Adnan Kıstak, Bodrumspor
Yönetim Kurulu Üyesi Hadi Türk
ve basın mensuplarının katılımı ile
Bodrum Belediyesi Bodrumspor
Voleybol Şubesi açılışının basın
toplantısı, Belediye Trafo Kafe’de
gerçekleşti.
Bodrumspor Voleybol Takımının
antrenörlüğünü üstlenen Milli
Takım Antrenörü Adnan Kıstak yönetiminde olacak takımın kursları,
Bodrum’da ücretsiz gerçekleştirilecek.
“Voleybolda başarıyı yaratan
insanlar bu takımı kurdu”
Bodrumspor Voleybol Takımıyla
özellikle Bodrum’da okullarda okuyan çocukları yetiştirip dünya ligine katılmalarını sağlamanın önemli
olduğunu ifade eden Başkan Aras
sözlerine şöyle devam etti;
“Bodrum’un geleceğine bir imza
atmak için toplandık. Bodrumspor
kurulduğu 1931’ten beri özellikle
Bodrum’da spor hayatının öncüsü

Hasadına aralık ayında başlanan,
Bodrum mandalinası için Bodrum
Belediyesi, Bodrum TARKO ve
Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği iş birliği ile başlatılan girişimler
ile ilgili olarak Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, yapılan
protokol ile hem Bodrum’un yerel
değeri mandalina üreticilerinin
desteklendiğini hem de kokusu
ve aroması ile eşsiz Bodrum man-

olmuştur. Her branşta hizmet etmektedir. Çocuklarımızın gelişiminde, hayata katılmasında, özgüven
sağlanmasında çok önemli işler
yapmaktadır. Şu anda profesyonel
futbol takımı ile bizleri gururlandıran bir noktadadır. Tabii bizim
şansımız son dönemde Bodrum’a
taşınan çok önemli insanlar; çünkü
pandemi sonrası Bodrum’da belli
bir nüfus artışı oldu, ama özellikle

dalinasının tüm ülkeye önemine
değinerek şunları söyledi:
“Uzunca bir dönem, halkımızın
önemli gelir kapısı olan mandalina bahçelerinin betonlaşmaya
yenik düşmemesi, ürünlerinin hak
ettiği değeri bulamadan dökülüp
çürümemesi için mücadele ettik,
etmeye de devam edeceğiz.
Bodrum mandalinasının katma
değerini artıran diğer ürünlerin

bu nüfus artışı sırasında Bodrum’a
taşınan akademi, siyaset, bürokrasi,
iş dünyası gibi birçok çevreden
çok önemli insanlar yaşamak için
Bodrum’u seçti. Onlardan birisi
de sevgili Adnan Kıstak hocamız.
Yıllarca voleybol milli takımımızın
antrenörlüğünü başarı ile yürüten,
bizleri gururlandıran sonuçlar alan
kişi. Şu anda voleybol Türkiye’de de
çok önemli bir yere sahip. Dünyada

tanıtılarak daha geniş kitlelere
ulaşması için üreticilerimizle iş
birliği içinde çalışıyoruz. Yerel
değerlerimizin korunması ve üreticilerimizin desteklenmesi için
Bodrum TARKO ile çalışmalarımız
devam edecek.”
“Üreticilerimizin ürünün elde
kalma, zarar etme korkusu
yaşamasını istemiyoruz.”
Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz
ise konuyla ilgili olarak şunları
söyledi:
“Bodrum mandalinasının hak ettiği değeri görmesi ve reyonlarda
yerel ürünlerin ön plana çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız
meyvesini vermeye başladı. Yerel
değerlerin ön plana çıkması ve
Bodrum mandalinası gibi coğrafi

işareti de olan ürünlerin tüm Türkiye ile buluşmasını hedefledik.
Yüz tonluk bir sevkiyat planlıyoruz. İlk aşamada Bodrum TARKO
ve ürünlerin temininde Bodrum
Turunçgil Üreticileri Birliği iş
birliğiyle yirmi tonluk bir sevkiyat
gerçekleştirdik.
Ürünlerin bir kısmı da katma
değeri yüksek olan Bodrum
mandalina gazozu üretimi için
yönlendirildi. Bodrum mandalinası üreten üreticilerimizin ürünlerinin dalında kalma ve zarar etme
korkusu yaşamasını istemiyoruz.
Bodrum Belediyesi olarak, dalında
tarlada kalan her türlü ürüne talibiz. Üreticimize desteklerimiz ve
çalışmalarımız bu yönde devam
edecek.” dedi.

da öyleyiz. Tabii ki bu, sıradan bir
başarı değil. Bu başarıyı yaratan
insanlar da buradalar, Adnan Kıstak
burada, Nedim Hocam, yine A
Milli Takım hocalarımız da burada;
onların Bodrum’da olması bizim
için çok büyük şanstır. Bodrumspor
yönetimi ile beraber yaptığımız
görüşmelerde Adnan Hocamızın
da girişimleri ile Bodrumspor
Kadın Voleybol şubesini açma

konusunda çalıştık. Arkasından şu
anda Bodrumspor Kadın Voleybol
Şubesini burada basın toplantısı
ile lanse etmek için toplandık. Bize
destek verenlere ve sporcu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.”
Bodrum’da spor kulüplerinin
yaptığı başarılardan ve faaliyetlerden de bahseden Başkan Aras,
“Bodrumspor Futbol Kulübümüz 2.
Ligde mücadelesini sürdürüyor. Başarılı olacaklarına inancım tamdır.
Yalıkavak Hentbol Takımımız süper
ligde aldığı sonuçlarla Avrupa
Kupası şampiyonalarına katılıyor.
Voleybolda da hedefimiz Avrupa
Kupaları olacak.
Toplantı sonunda Bodrum kamuoyuna seslenen Başkan Aras,
Bodrumspor’un tüm branşları için
Bodrum’a yatırım yapan bütün
iş insanlarından sponsor desteği
istedi.
Başvurular için detaylı bilgi almak
isteyenler, www.bodrumsporvoleybol.org adresini ziyaret edebilir
ya da 0536 300 40 48 numaralı
telefonu arayabilir.

