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Bodrum Belediyesi, işçisini enflasyona ezdirmiyor.

Bodrum Belediyesi, sendikalarla birlikte emekçiden yana yürüttüğü
sözleşmelerle çalışanların özlük haklarını iyileştirmeye, ekonomik ve
sosyal haklarını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında Bodrum Belediye AŞ ve DİSK Genel
İş Sendikası arasında toplu iş
sözleşmesi imzalandı. İki yıllık
yapılan toplu iş sözleşmesinde,
Bodrum Belediye AŞ personeline, ilk yıl tüm mali haklara
enflasyon oranında, ikinci yıl ise
TÜFE + 5 puan oranında zam
yapılacağı imzalanan toplu iş
sözleşmesi ile belirlendi.
Bu sözleşme ile 1 Ocak 2022
ile 31 Aralık 2023 dönemini
aralığında ortalama yüzde 42’lik
bir zam öngörülüyor. İkinci yıl
ise çalışanlara Tüfe artı yüzde 5
puan zam yapılacak. Yine aynı
şekilde yemek, yakacak, yiyecek,
sorumluluk ve eğitim yardım
çalışmaları ile ciddi bir iyileştirme öngörülüyor. Bu durumda 1
Ocak 2022 tarihinden itibaren
2021 yılında işe giren bekar bir
çalışanın eline net olarak 6 bin
260 TL ücret geçecek.
• Haberi Sayfa 11’de

Bodrum Belediyesi, su taşkınlarını önlemek için
başlattığı çalışmalarda yaklaşık 3 yılda 25 bin 815
metre yağmur suyu hattı döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yağmur suyu
hattı çalışmaları, belirlenen plan doğrultusunda devam
ederken çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarda, geçtiğimiz yıllarda yaşanan taşkın sorununun son
yağışlarda yaşanmadığı görüldü.. • Haberi Sayfa 9’da

• Haber Fotoğraflar Sayfa 12’de

Bodrum
Belediyesi ile
Bodrum Belediye
AŞ tarafından
hayata
geçirilen
Bodrum
Kart ve
Bodrum CV
kamuoyuna
tanıtıldı.

Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Bodrum Kart
ile Bodrum CV hakkında ayrıntılı bilgiler verilerek
uygulamanın nasıl çalışacağı ile ilgili sunumlar
yapıldı. • Haberi Sayfa 2’de
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Bodrum Belediyesi ile Bodrum BelediAŞ tarafından
hayata
geçilen Bodrum Kart
ve Bodrum
CV kamuoyuna tanıtıldı.

ye
ri-

Hakan Aykan Kültür ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleştirilen
tanıtım toplantısına Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
Başkan Yardımcıları Ummahan
Yurt ile İlknur Ülküm Seferoğlu,
Bodrum Belediye AŞ Yönetim
Kurulu Başkanı Faruk Ulusoy,
Meclis Üyeleri Uğur İlhami Özden ve Kemal Özyurt, BESİAD
Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı
Aydoğan, vatandaşlar ve basın
mensupları katıldı.
Toplantıda Bodrum Kart ile
Bodrum CV hakkında ayrıntılı
bilgiler verilerek uygulamanın
nasıl çalışacağı ile ilgili sunumlar
yapıldı.
BODRUM KART BİRÇOK
KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Android ve İOS işletim sistemleri içinde yer alan Google Play
ve AppStore uygulamalarından
kolaylıkla indirilebilecek Bodrum
App uygulaması ile Bodrum
Belediyesi’ne ait kafe ve restoranlarda yüzde 5 ile yüzde 30
arasında indirim hakkına sahip
olunacak. Uygulama ile kafe ve
restoranlarda misafirlere menü
görüntüleme, içerik bilgisi,
online sipariş ve ödeme yapma
imkanları sunulacak. Dijital
menü sisteminin ilk adımlarının
atıldığı bu uygulama sayesinde,
Bodrum Belediyesi bünyesinde
bulunan işletmelerde teknolojinin aktif kullanımının sağlanması hedefleniyor.
Uygulama Kullanmak İstemeyenler Bodrum Kart Talebinde
Bulunabilecek
App uygulaması kullanamayanlar için tasarlanan Bodrum
Kart ise uygulamaya eşdeğer
indirimler kazandırmayı sağlayacak. Şirket merkezine 1
adet fotoğraf ve ikametgâh ile
başvuru yapan vatandaşlar, bu
ayrıcalıktan faydalanabilecek.
Toplantı açılışını yapan Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
Bodrum Kart ile direkt vatandaşa dokunduklarını ifade ederek
şunları söyledi:
“Uzun süredir hazırlandığımız
iki çalışma için buradayız. Bodrum Kart uygulamasını hemen
seçimden sonra çalışmaya başlamıştık. Ancak hem pandemi
süreci hem ülkece yaşanılan diğer krizler bu işi biraz yavaşlattı.
Tabii ki yeni teknolojik gelişmelerle en doğru hizmeti halkımıza sunmak için bugüne kadar

biraz da bekledik. Ve Bodrum
Kart uygulamasını artık hayata
geçiriyoruz. Bodrum Kartımızı özellikle Bodrum Belediye
AŞ’nin yönettiği kafeler, restoranlar, limanlar ve otoparklar
gibi direk vatandaşa dokunduğumuz alanlarda kullanacağız.”
“BU UYGULAMA BODRUMLU OLMANIN AYRICALIĞINI
HİSSETTİRECEK”
Bu uygulama ile Bodrumlu olmanın ayrıcalığının hissettirileceğinin altını çizen Başkan Aras
sözlerine şöyle devam etti:
“Bodrum, biliyorsunuz, turistik
bir destinasyon ve gerçekten
son dönemlerde de görüyoruz
ki ulusal ve makro ekonomik
gelişmeler dünyayı artık yaşanır
halden çıkardı ve zor bir döneme girdik. Sadece bu kurumlar için değil herkes için zor
şartların beklediğini de göstermektedir. Ve Bodrum’un yine
son dönemdeki dönüşümünde
özellikle fiyatlar konusunda
ciddi bir yükselme görüyoruz.
Konut fiyatları, arazi fiyatları ya
da hizmet sektöründeki fiyatlar,
servis sektöründeki fiyatlar,
kiralar… Her konuda şu anda
sadece Bodrum’da değil ama
bütün Türkiye’de bunu hissedebiliyoruz. Ama Bodrum’da bir
nebze daha fazla hissediyoruz.
Çünkü turistik bir bölgedeyiz,
cazip bir bölgedeyiz. Herkesin
gözü Bodrum’da, yatırımcıların
gözü Bodrum’da. O yüzden
standart bir raiç şu anda yaşayamıyoruz. Sürekli yükselen
fiyatlarla karşı karşıyayız. Bu

durumda özellikle Bodrum’da
yaşayan insanların bir rahat
nefes alabileceği işletmelerimizde Bodrumlu olanların, Bodrum
nüfusuna kayıtlı olanların bir
farkı olması gerektiğini düşünüyoruz. Burada turistik amaçla
Bodrum’a gelenlerle Bodrum’da
yaz kış yaşayıp Bodrum’a
hizmet edenleri birbirinden
ayırmak gerekir. Bunu biz hep
paylaşımlarımızda da Bodrum’a
gönül verenler, Bodrum sevdalıları diye söylüyoruz. Bodrum’u
omzunda taşıyanlar, sırtında
taşıyanlar diye söylüyoruz. Bu
insanlara bizim tabii ki sahip
çıkmamız gerekiyor. Bunun için
Bodrum Kart uygulamamız
özellikle Belediye AŞ’nin bütün
işletmelerinde geçerli olacak bir
uygulamadır.”
Bu uygulamayı hem kart olarak
hem de aplikasyon olarak düşündüklerini ifade eden Başkan
Aras, vatandaşların rahatlıkla
Bodrum Belediyesi’nin kafe ve
restoranlarından faydalanabileceklerini iletti. 650 personelin
bulunduğu işletmelerde farklı
sektörlere de girerek girdiyi
artırmayı ve istihdamı artırmayı
hedeflediklerinin de altını çizen
Başkan Aras, özellikle dar gelirli

vatandaşların, işçilerin yanında
olduklarını ifade etti.
Çok dinamik bir yapıya sahip
olan Bodrum Kart uygulamasının içeriği, indirimleri,
kampanyaları da güncel olarak
değişecek.
BODRUM BELEDİYESİ İŞ
ARAYANLAR İLE İŞ VERENLERİ BULUŞTURUYOR
Bodrum Belediye AŞ’ye ait
Bodrum CV İstihdam Bürosu
ile Bodrum Belediyesi iş birliği
ile hayata geçirilen Bodrum
CV uygulaması işverenler ve iş
arayanlar arasında köprü görevi
kuruyor. Bu uygulama ile iş
verenler için tüm iş kollarında
ara eleman bulmada kolaylıklar
sağlanması, iş bulmada yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşması hedefleniyor.
Bodrum CV uygulamasının
hizmet verilen tüm sektörlerin en kısa zamanda doğru iş
için doğru personel teminini
sağlayarak insan odaklı kaliteli
ve doğru hizmeti sunmak için
gerçekleşen bir uygulama olması yönünden de önem teşkil
ediyor.
Uygulama ile ilgili bilgilendirmeler yapan Bodrum Belediye

Başkanı Ahmet Aras, hayatı
yaşamak ve paylaşmanın önemine de değinerek Bodrum’da
yaz ve kış döneminde önemli
bir istihdam ihtiyacının olduğunu belirtti.
Bu uygulamada BESİAD’ın da
katkılarının olduğunu ifade
eden Aras, Bodrum CV’nin iş
birliği ile hayata geçen önemli
bir proje olduğunun altını çizerek herkese teşekkür etti.
Liyakatli ve nitelikli iş gücüne
ihtiyaç olduğunu da belirten
Başkan Aras, işverenlere de
seslenerek kimsenin mağdur
edilmemesi yönünde taleplerde
bulundu.
BESİAD Yönetim Kurulu Üyesi
Nazlı Aydoğan ise 2010 yılından
beri devam eden bu projenin
Bodrum Belediyesi gibi kurumsal bir noktaya taşınmış olmasından ve iş birliğiyle güzel bir
noktaya ulaşmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.
Bodrum Belediye AŞ Bilgi
İşlem Sorumlusu Meltem Mazı
ise güvenilir bir platform olan
Bodrum CV ile ilgili teknik,
içerik ve kişisel güvenlikle ilgili
bilgiler verdi. Ayrıca ikinci faz
çalışmalarına da devam ettiklerini belirterek konu hakkındaki
detaylardan bahsetti.
Tüm Bodrum Belediyesi Kafelerinde Ücretsiz İnternet Halkla
Buluşuyor
Toplantı sonunda ise Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
1 Şubat itibariyle belediye
kafelerde ücretsiz internet hizmeti verileceğinin de müjdesini
verdi.
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İnsanlar ve
Hayvanlar
İnsan ve hayvan arasındaki
farklılıklar konusunda pek çok
şey söylenmiştir.
Bunların, düşünme, zekâ
ve duygu yetilerine ilişkin
olanlarını bugün tartışmasız
kabul etmek güçtür.
İnsan bu gibi yetilerin
ortalamasında hayvandan daha
üstün olabilir.
Fakat kimi hayvanların
kimi durumlarda pek çok
insandan daha akılı, daha zeki, daha
olgun, daha anlayışlı, daha duygulu davranışlar sergilediklerini de pek çoğumuz
gözlemlerimizle biliriz…
İnsan dünyasıyla hayvan dünyası arasında başta gelen ilk fark ise,hayvanların
çeşitli türlerde oluşu, insanlarınsa türdeş
olmalarıdır.
Pek çok hayvan grubu kendi aralarında da türlere ayrılıyor.
İnsan ise etnik aidiyet vb. farklılıklarına karşın tek ve biriciktir.
***
Son zamanlarda zihnime sıkça takılan
ve şimdi sizlerle paylaşacağım konu ise
insanlar ve her türden hayvan arasında

her şeyden daha
önemli olduğunu
düşündüğüm bir
farklılıkla ilgili…
Hayvan türünün mensupları,
hangisi olursa
olsun ve kendi
içlerinde de hangi
türlere ayrılmış
olurlarsa olsunlar,
ortak “kişilik”
özelliklerine
sahiptirler….
Bir kedi,
köpek, kuzu,
kaplumbağa vb. ile karşılaştığımızda,
karşılaştığımızın o şey olduğunda kuşku
yoktur…
Çok becerikli bir kedi, daha hassas
bir köpek, daha hızlı bir kaplumbağa ,
daha cins bir at vb. vardır kuşkusuz…
Fakat sonuçta her hayvan türü kendi
türdeşleriyle ortak özelliklere sahiptir.
Peki ya insan?..
***
Düşünme yetisine sahip olduğu
için kendisini herhangi bir hayvandan
farklı ve daha üstün gören insan türünün
bireyleri, özellikle de bu yeti nedeniyle
farklılaşıyor, birbirlerinden ayrılıyorlar.
Bir topluluk içinde tek tek hepimiz,

sınıfsal, toplumsal aidiyet farklılıklarımız
ne olursa olsun,, insan ve türdeş olduğumuzu haklı olarak düşünürüz.
Fakat dünya görüşlerindeki, yaşam
algılayışlarındaki, duygusal dünyalardaki
farklılıklar, bir insanı ötekiden uçurumlarca ayırabiliyor…
Denebilir ki herkesin tornadan
çıkmış gibi aynı olmasını mı istiyorsun…
Kuşkusuz ,hayır. İstediğim bu değil.
Düşünsel, duygusal dünya farklılıkları, tıpkı fiziksel farklılıklar gibi, doğal
, kaçınılmaz, yaşamı daha renkli ve canlı
kılıcıdır da…
Fakat görünüşte türdeş olmakla
birlikte, en iyi kalpli insanların en cani
ruhlularla ortak yaşam alanlarını paylaştığı, mert ve yiğit kimselerle sinik ve
kaypak kişilerin birbirlerinin yanından
bedenleri birbirine değerek geçtikleri,
kıskanç ve pinti biriyle cömert ve yüce
gönüllü bir başkasının bir otobüste yan
yana iki koltukta seyahat ettikleri de bir
başka gerçektir…
Böyle baktığımızda, hangisi olursa
olsun hayvanların dünyası, biz insanların dünyasının yanında çok daha
temiz, daha dürüst ve daha güven verici
kalıyor…
***
Dünya görüşü farklılıkları , bu
görüşler birbirinin zıddı olduğunda ,

sadece tek tek kişileri değil kitleleri
de düşmanca duygularla karşı karşıya
getirebiliyor.
Ülkemizde bugün durum tam alarak
böyledir.
Bilimsel akılla düşünmeye çalışan
kimselerle bir inancın fanatikçe tutsağı
olmuş kişilikler arasındaki uçurum giderek daha da aşılmaz olmakta…
Bir iç boğazlaşma felaketine dönüşmesine bir kıvılcımın yeteceği bu
uçurumsal ayrımlaşmayı durdurmanın
biricik yolu ise bilimsel ve hümanist
eğitimdir.
Çünkü bilim aklımızı kullanmayı,
hümanist eğitim ise sevgiyi ve hoşgörüyü
öğretir.
Ortalama değerlerde buluşmanın,
ortak bir insanlık kültürü yaratmanın,
inançları kişisel dünyalara çekerek bilimsel aklı öne çıkarmanın yolu budur.
“Dindar ve kindar nesiller” zehrinin
panzehiri de böyle bir eğitimden başka
bir şey değildir……
Günümüz Türkiye’sinde siyasal
iktidarı ele geçirmiş olanların yapmakta
oldukları ise bunun tam tersidir.
Bu yolun götürmekte olduğu yer insan doğasının bozulması, insanın hayvan
diye aşağıladığımız masum yaratıklardan
çok daha aşağı bir düzeyde hayvanlaşarak kendi kendini yok etmesidir.

Bodrum Belediyesi’ni ziyaret eden
ünlü oyuncu Kıvanç
Tatlıtuğ ve stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ,
Bodrum’da sokak
hayvanlarına yönelik
düzenlenecek projelere
destek vermek istediklerini söyledi.

Can Dostlarımıza
El Emeği Armağanlar

“Pamuk Eller Canlara’’ projesi
kapsamında, Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Eğitim
Merkezi bünyesinde bulunan
gönüllü kadınlar ile birlikte üretilen küçük el örgüsü battaniyeler, Bodrum Belediyesi Torba
Hayvan Barınağı’na bağışlandı.
Bodrum Belediye Başkan
Yardımcısı Ummahan Yurt,
barınağı ziyaret ederek Kadın
Danışma Eğitim Merkezi

Eğitmeni Hilal Karataş’tan el
örgüsü battaniyeleri ve sıcak
su termoforlarını teslim aldı.
1 ay önce başlayan projede
şu an için 120 adet battaniye
ve 10 adet sıcak su termoforu
bağışlandı.
Eğitmen Hilal Karataş, proje
kapsamında üretimin sürekli olarak devam edeceğini
belirtirken emeği geçen tüm
gönüllü kadınlara teşekkür etti.

Yaşamlarının bir bölümünü
Bodrum’daki evlerinde sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak
Dizer Tatlıtuğ çifti, Bodrum
Belediyesi Veteriner İşler
Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretleri
sonrasında Bodrum Belediyesi’nde Bodrum Belediye Başkan
Vekili Mustafa Coşkun, Başkan
Yardımcısı Ummahan Yurt,
Veteriner İşleri Müdürü Serkan
Kanik, Özel Kalem Müdürü
Serkan Aloğlu ve Bodrum Kent
Konseyi Hayvanların Yaşam
Hakkını Koruma Çalışma Grubu
Sözcüsü İnci Kutay ile bir araya
geldiler.
İstanbul’daki evlerinde kedi,
köpek ve tavuklarıyla yaşadıklarını belirten ünlü çift, Bodrum’a
geldiklerinde de sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenirken,
Bodrum’da sokak hayvanlarına
yönelik gerçekleştirilecek projelere destek vermek istediklerini
söylediler.
Satın Alma Sahiplen
Hayvan sevgisiyle bilinen
Tatlıtuğ çifti, Bodrum Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi
ziyaretini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Tatlıtuğ, bir köpeği severken

çekilen ve #satınalmasahiplenetiketi ile paylaştığı görüntüde, “Hepsi sevgi dolu gözlerle
sahiplenmemizi bekliyor”
ifadelerini kullandı.
Hayvan sevgisini, sosyal medyadan yaptığı birçok paylaşımla
gösteren Başak Dizer ise,
“Bugün gönülden hayvansever,
harika bir ekiple tanıştık. Çok

düzenli, sevgi dolu bir barınak.
Sahiplenecek bir sürü güzel köpekleri var. İnci Hanım ve Başka
Bir Hayat Diliyorum Derneği
ile iç içe çalışan bir belediye.
Hayvanlara desteklerinizi bekliyorlar. Ah keşke hepinizi kurtarabilsek. Dünya tatlıları bunlar.
Burada olmayı hak etmiyorlar.”
ifadelerini kullandı.
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Neyzen Tevfik, 69.Ölüm Yıl Dönümünde

Bodrum Belediyesi, şair ve ney
ustası Neyzen Tevfik Kolaylı için
adının verildiği Neyzen Tevfik
Caddesi üzerindeki heykeli
önünde anma programı düzenledi. Bodrum Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen anma
programına, Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, meclis
üyeleri ve sanatseverler katıldı.
Klasik kemençe sanatçısı Haluk
Karakapıcı, Neyzen Tevfik’in Atatürk ile olan anılarını anlatırken
törende Kültür Bakanlığı devlet
sanatçısı Neyzen Yavuz Akalın
ve ritim saz sanatçısı Selçuk Yazıcı, Neyzen Tevfik’in bestelerini
seslendirdi.

Bodrum’un geçmişinde çok
önemli sanat insanlarının
yaşadığını ifade eden Bodrum
Belediye Başkanı Ahmet Aras,
“Sanat insanların ruhlarını inceltir ve insana farklı kapılar açarak
dünya görüşünü geliştirir. Biz
her zaman sanatla Bodrum’u
buluşturacağız. Bodrum’a bu
katkıları sunan insanları da
unutmayacağız. O insanlardan
bir tanesi de sevgili Neyzen
Tevfik. Biliyorsunuz bir hiçlik
prensibini benimsemiş ve o
felsefeyle hayatını sürdürmüştür.
Onun için dünya malı, kavgalar,
gürültüler yok; onun için sanat,
felsefe ve varoluş var.” dedi.
“Neyzen Tevfik gibiler hiçbir

zaman ölmüyor”
İradeye boyun eğmeyen,
yaşamıyla söyledikleri birbirini
tutan Neyzen Tevfik’in Bodrum
tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Başkan Aras,
“Neyzen Tevfik’in ömrü adaletsizlikle, kör inançla, dogmalarla,
baskılarla, istismara karşı katı ve
sert duruşuyla geçmiş. Özellikle
Bodrum’da yaşamış olması bize
büyük bir gurur veriyor. Onun
felsefesinin bu topraklara olan
saygıyı artırmasını diliyorum.
Neyzen Tevfik gibilere sahip çıkmak Bodrum’a, Bodrum tarihine
ve değerlerine sahip çıkmak
anlamına gelir. Bu da bizim
bugünkü yönetim anlayışımı-

za bir vurgu olarak çok önem
taşımakta. İlhan Selçuk, Neyzen
Tevfik için diyor ki; ‘Neyzen Tevfik gibi insanlar kendine özgüdür, çok az yetişir.’ Bu çok doğru
çünkü çok az yetişen insanlar
toplumda saygı görüyorlar ve
sonsuza kadar hatırlanıyorlar.
Yoksa sıradan insan ömrü kadar
var. Ama Neyzen Tevfik gibiler
hiçbir zaman ölmüyor, onları
her zaman yaşatıyoruz. Daha
da önemlisi onların bizlere bıraktıkları eserler sonsuza kadar
yaşayacak.Onun Atatürk ile
anıları da bizler için çok önemli

ve değerli. Neyzen, Atatürk
öldüğünde demiştir ki; ‘Yaklaşan
bir acı önce güneşi korkuttu,
ay tutuldu diyemem, gökyüzü matem tuttu.’ Bu sözleriyle
Atamız öldükten sonra ona
da böyle bir selam vermiştir.
Önümüzdeki süreçte Neyzen’in
doğum gününde ya ondan
sonraki zamanlarda burada sanatçıların buluşmasını sağlamak
hedefimiz. Burada dünyanın her
yerinden neyzenlerin buluşmasını ve ney seslerinin Bodrum’un
semalarında yankılanmasını
sağlamalıyız.” diye konuştu.

NAZIM HİKMET,
UNUTULMADI

24 Ocak 1993’te öldürülen
gazeteci, yazar Uğur Mumcu ile
31 Ocak 1990’da öldürülen Prof.
Dr. Muammer Aksoy’un ölüm yıl
dönümlerini kapsayan haftanın
“Adalet ve Demokrasi Haftası”
olması sebebiyle gerçekleştirilen
etkinlikler kapsamında Bodrum
Belediyesi Mausolos Sergi Salonu’nda söyleşi gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Gazeteci Fatih
Bozoğlu’nun yaptığı söyleşiye
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, Çağdaş Yaşamı Destekleme
Derneği (ÇYDD) Bodrum Şubesi
Başkanı Meral Saraçbaşı ile Avukat Ali Can Esen katıldı.
Mumcu’nun kaybının haberini
aldığında hissettiği şaşkınlık ve
hayal kırıklığından söz eden

Başkan Aras, konuşmasına şöyle
devam etti:
“Uğur Mumcu deyince Türkiye’de
aydın olmanın bedelini anlıyorsunuz. Türkiye’de aydınsanız,
yurtseverseniz, demokrasiyi
savunuyorsanız, insan haklarını
savunuyorsanız hayatınız her
zaman tehlikede. Bunu anlıyorsunuz. Çünkü sadece Uğur
Mumcu ile biten bir konu değil
bu. Onun gibi daha niceleri var.
Uğur Mumcu olmanın bir bedeli
var. Aydın olmanın bir bedeli var
Türkiye’de.”
Başkan Aras’ın sözlerinden sonra
Nebil Özgentürk ile telefon bağlantısı gerçekleştirildi. Özgentürk,
Uğur Mumcu’nun çok değerli bir
düşünce insanı, önemli bir köşe

yazarı olduğunu dile getirerek
onun bir idol olduğunu söyledi.
Avukat Ali Can Esen ise adalet
ve demokrasiye hukuk yoluyla
ulaşılabileceğinin altı çizerek
Uğur Mumcu’nun önem verdiği
değerlerden söz etti.
Söyleşide, Araştırmacı Gazeteci
Uğur Mumcu’nun 12 Mart 1971
muhtırası döneminde yaşanan
bazı olayları içeren ve ilk baskısı
1977’de yapılan “Sakıncalı Piyade”
adlı kitabı ile ilgili de derin bir
sohbet gerçekleşti.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras, kitapla ilgili düşüncelerini
dile getirerek askeri anlamda
sakıncalı piyadenin ne anlama
geldiği ile ilgili de bilgilendirmelerde bulundu.

Ölümünün 58. yılında Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle anılan Nazım Hikmet’in 120.
doğum yıl dönümü için de etkinlikler
yapıldığını ifade eden Başkan Ahmet
Aras, “Bodrum artık edebiyat, sanat
ve kültürle de anılacak. Biz bu
topraklarda sanata önem veriyoruz.
Nazım gibi büyüklerimizin fikirlerini
ölümsüzleştirmek, unutturmamak
ve gençlerimize anlatmak amacıyla
bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bu
büyük insanlar varlıklarıyla, geçmişte
yaptıkları katkılarla bizleri bir araya
getirebilen insanlar. Onların ışığı bize
yol gösterecektir.” dedi.
“Nazım Hikmet 120 Yaşında” Gösterimi
15 Ocak 1902’de doğan Nazım Hikmet’in doğum günü için
Nazım Hikmet Kültür ve Sanat
Vakfı destekleriyle, Nebil Özgentürk

tarafından hazırlanan, Şahin Sancak’ın oynadığı “Nazım Hikmet 120
Yaşında” gösterimi gerçekleşti. 17
Ocak’ta ise Serenad Bağcan-Ferhat
Livaneli Orkestrası konseri ücretsiz
olarak Herodot Kültür Merkezi’nde
sahnelendi.
“Adalet, Sizsiniz” Oyunu
Bodrum’da Sahne Aldı
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet
Aras’ın girişimleri ile Nazım Hikmet
Kültür ve Sanat Vakfı öncülüğünde
Vatan Şairi Nazım Hikmet’in 120’nci
doğum günü anısına düzenlenen
etkinlikler kapsamında, BodrumBelediyesi Şehir Tiyatrosu’nda “Adalet,
Sizsiniz”oyunu sahnelendi. Oyunda, tarihin önemli karakterlerinin
yaşadığı adaletsizlikler ile yargının
siyasallaşması yanı sıra üç tarihi
olay da Rutkay Aziz ve Taner Barlas
tarafından yorumlandı.
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Bodrum’a
Hoşgeldiniz!
Yaşadığımız büyük şehirde;
Kirli havadan yakınıyoruz,
hayat pahalılığı başımıza bela,
trafik sorunundan bunaldık,
gökyüzünü görememek, denize
girememek, toprağa çıplak
ayakla basamamak ağrımıza
gidiyor.
Hayatın hızına yetişememek
bizi delirtiyor.
Gerginlikten kurtulamıyoruz,
kalabalıktan bunalıyoruz.
Ve şehirden kaçıp güneyde sakin bir
balıkçı kasabasına yerleşmek istiyoruz.
Ama sahip olmak istediğimiz şeylerle,
kurtulmak istediğimiz şeyler arasındaki
bağları hiç kurmuyoruz.
Bu değişikliğin bedellerini hesaplamadan,
neyi göze alıp, neyi göze alamayacağımızı sorgulamadan, değişmesi gerekenin
mekandan önce insan olduğunu umursamadan... sadece taşınıyoruz.
Nakliye aracında üç oda bir salona
uygun mobilyalar; aklımızda, gittiğiniz o
kasabada/köyde var olan ya da olmayan

dükkanlar, mağazalar.
Soğuklarda üşümemek istiyoruz,
sıcaklarda bunalmamak.
Ayağımız çamur
olmasın istiyoruz,
evimiz toz toprak.
O güne kadar
tüketmeye alıştığımız her şeye orada da ulaşabilmeyi
hayal ediyoruz.
Gittiğimiz yerdeki
zincir mağazaların
varlığına seviniyoruz. Yaprak döküp balkonu kirleten sarmaşığa sinirleniyoruz.
Alışveriş merkezleri çoğaldıkça heyecanlanıyoruz. Evimize giden yollara asfalt
dökülmüyor diye söyleniyoruz.
Şehirdeki alışkanlıklarımızı göçtüğümüz
yerlerde sürdürebilmeyi kazanç sayıyoruz.
Bu isteklerimizin ve heveslerimizin büyük şehirlerdeki kaostan kurtulmamıza
engel ve küçük kasabayı/köyü büyük bir
cehenneme çevirmemize vesile olmasını
hiç umursamıyoruz.

Taşındığımız coğrafyada, soluğu henüz
sitelere yenik düşmemiş bakir dağlarda,
kırlarda almıyoruz.
Hala cılız da olsa akan derelerinin izini
sürmüyoruz.
Meyve bahçelerine dalmıyoruz.
Kuytulardaki köylerini keşfetmiyoruz.
Alışverişimizi bahçesinde sebze yetiştiren, tavuk besleyen köylüden yapmıyoruz.
Henüz vahşi olan, taşlı, yosunlu denizlerinde yüzmüyoruz.
Alışveriş merkezleriyle, plajlar arasında
mekik dokuyoruz.
Soba kurmak yerine elektrikle ısınmakta
ısrar ettiğimiz için devamlı üşüyoruz.
İlla üç oda bir salon evlerde yaşamak
istiyoruz. Evlerin balkonlarını camla
kapatıyoruz.
Bahçelerimizdeki toprakları betonla
örtüyoruz. Eve giden toprak yola asfalt
döktürüyoruz.
Bir yerden bir yere çok hızlı gitmek,
gittiğimiz yerde aracımızı kapının önüne
park etmek ve üç adımda bir benzinciye,
üç adımda bir bankamatiğe ulaşabilmek
istiyoruz.
Etrafımızda böcek, sinek, yılan, çıyan,
yarasa, kurbağa hatta köpek ve kedi

görmek bile istemiyoruz.
Sabah erkenden öten horozlardan, gece
boyu havlayan köpeklerden, karanlıkta
yolumuza aniden çıkan domuzlardan
şikayet ediyoruz.
Geceleri her yeri ışıklarla aydınlatıp, kapılarımıza kilitler, duvarlarımıza dikenli
teller döşüyoruz. Şehirde neden korkuyorsak, kırsala da o korkuyu taşıyoruz.
Yani aslında biz, güneyde sakin bir balıkçı kasabasında yaşamak değil, o sakin
balıkçı kasabasını terk ettiğiniz şehrimize
benzetmek istiyoruz.
O sakinliğin bedelinin, alıştığımız şeylerden yoksunluk olmasının ve bu yoksunluğun da aslında bir zenginlik olmasının
ne anlama geldiğiyle ilgilenmiyoruz.
Şimdi bir daha düşünelim, biz aslında ne
istiyoruz?
***
Bodrum artık bize bu coğrafyayı, bu
hayatı sevdiren Halikarnas Balıkçısı’nın,
Zeki Müren’in ya da Mazhar Fuat Özkan’ın Bodrum’u değil.
Burası artık bizim Bodrum’umuz.
Ve epeydir eskisi gibi değil; çünkü biz
ısrarla“eskisi” gibiyiz.

Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet
Aras, Kos Belediye
Başkanı Theodosis Nikitaras’ı ziyaret etti.
Kos Belediye Başkanının davetlisi olarak adaya giden Başkan
Aras’a Başkan Yardımcısı İlknur
Ülküm Seferoğlu, Meclis Üyeleri
Emre Köroğlu ve Uğur İlhami
Özden eşlik etti.
Başkan Nikitaras tarafından
sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Aras ve beraberindekiler
ilk olarak Kos Belediye Meclis
Salonu’nda ağırlandı.
“Birlikteliğimiz Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacak”
Kos Belediyesi’nin bazı meclis
üyelerinin de bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı TheodosisNikitaras şunları söyledi:
“Geçmişte planladığımız ancak
pandemi nedeniyle yapamadığımız çalışmalarımızı yeniden
hayata geçirelim, tekrar bir
araya gelelim. Çünkü ortak
değerlere sahip, önemli turizm
merkezleriyiz. Ortak karakteristiklerimizi ülkelerimizin menfaatine kullanabiliriz. Birlikteliğimiz,
ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Samimi ve hoşgörü
içinde çalışmalarımızı yürüteceğimize inanıyorum.” dedi.
Başkan Aras: “İlişkileri Geliştirmek Bizlerin Elinde”
Samimi ve sıcak karşılama
için teşekkür ederek sözlerine
başlayan Başkan Aras ise bu
önemli buluşmadaki konuşmasında, “Tarihi ortak değerlere
sahibiz. Tarihin babası Herodot’tan kaynaklanan akrabalık
bağlarımız var. İki kent, bir
dönem aynı yönetim altında yaşamış. Özellikle Karya
ve Helen uygarlıklarını ortak
geçmişimiz olarak kabul ediyoruz. Kentlerimizde yaşayan

bazı insanlarımız arasında
akrabalık bağları bulunuyor.
Tarih boyunca Bodrum ve Kos
arasında iyi ilişkiler yaşanmış.
Bu dönem belediye başkanları
olarak bu ilişkileri geliştirmek
bizlerin elinde. Aramızdaki
kültürel, ekonomik, turizm ve
ticari ilişkileri geliştirmek bizlerin
elinde. Bugün burada olmaktan
dolayı çok memnunum, sizleri
de Bodrum’da ağırlamaktan
mutluluk duyarım.” dedi.
Konuşmaların ardından, iki
şehrin tarihlerini anlatan kitaplardan oluşan yayınlar karşılıklı
hediye edildi.
Başkan Aras, komşu ülke
Yunanistan’ın Kos Belediyesi
ziyaretinin ardından Hipokrat
Müzesi’ni gezerek yetkililerden
bilgi aldı.

ŞUBAT 2022

Bodrum Millet İttifakı Üyeleriden

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum’da Millet İttifakı’nı oluşturan Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) ve İYİ Parti’nin ilçe başkanları, meclis üyeleri, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen heyet daha
sonra İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener’i de ziyaret etti.
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, CHP Bodrum İlçe
Başkanı Halil Karahan, İYİ Parti
Bodrum İlçe Başkanı Nevzat
Kanber, CHP ve İYİ Parti meclis
üyeleri ile Bodrum Belediyesi
Özel Kalem Müdürü Serkan
Aloğlu’nun yer aldığı heyet, bir
dizi ziyaretlerde bulunmak için
gittikleri Ankara’da ilk olarak Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan
Anıtkabir’e gitti.
İlk olarak Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’de Atatürk’ün
mozolesine çelenk bırakıldı.
Daha sonra Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, Anıtkabir
Şeref Defteri’ni imzaladı.
“Atamıza; Minnet, Özlem ve
Saygıyla…”
Anıtkabir ziyaretinden oldukça
duygulanan Başkan Aras, Şeref
Defteri’ne şunları yazdı:
“Millî Mücadelenin başlangıcının
ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne tanıklık
ettiğimiz milletimiz için hizmet
etme şerefine eriştiğimiz bu
eşsiz dönemde tüm yaşamımız
boyunca yürüdüğümüz yolunuzdan ayrılmayacağımıza,
gösterdiğiniz ilke ve hedeflere
sadakatle bağlı olacağımıza,
yüce milletimizin ve Cumhuriyetimizin nice yüz yıllar boyunca payidar kalması için tüm
varlığımızla çalışmayı sürdüreceğimize manevi huzurunuzda
söz veriyoruz. Minnet, özlem ve
saygılarımızla.”
Kurtuluş Şavaşı’nın anlatıldığı
sergi salonunu gezen Bodrum
Millet İttifakı heyeti, Anıtkabir
ziyaretinin ardından Türkiye
Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)
geçerek CHP grup toplantısına
katıldı. Başkan Ahmet Aras, ilçe

kili Özgür Özel ile CHP Burdur
Milletvekili ve Meclis İdare Amiri
Mehmet Göker’e de ziyaret
gerçekleştiren heyet, Anakara
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş ile de görüşerek
Bodrum halkının selamlarını
iletti.
Ankara’da yoğun temaslarda
bulunan Bodrum heyetini CHP
Muğla Milletvekilleri Burak
Erbay, Süleyman Girgin, Suat
Özcan ve İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun da yalnız
bırakmadı.

başkanları ve meclis üyeleri
grup toplantısının ardından CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Kılıçdaroğlu: “Millet İttifakı Belediyeleri Halkın Belediyeleridir”
Bodrum Millet İttifakını oluşturan heyeti makamında kabul
eden CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek
şunları söyledi:
“Millet İttifakı belediyeleri, halkın

belediyeleridir. Hiçbir ayrım gözetmeden uyum ve dayanışma
içinde halk için çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Çıkaracağımız
cumhurbaşkanı adayı da yine
Millet İttifakının adayı olacaktır.”
Görüşme sonunda Başkan Aras
tarafından Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na, Devrim Erbil’in eseri
takdim edildi.
Ankara temaslarının ilk günü
Anıtkabir ve Kılıçdaroğlu’na
ziyaretlerde bulunan heyet, İYİ

Parti grup toplantısına katıldıktan sonra İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener ile bir araya gelerek istişarede bulundu.
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras ve beraberindeki
heyet daha sonra CHP Genel
Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan
Salıcı, Lale Karabıyık ve Seyit
Torun, İyi Parti Genel Başkan
Yardımcıları Ümit Dikbayır, Metin
Ergun ve Cihan Paçacı’yı da ziyaret etti. CHP Grup Başkanve-
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Bu Yönden de Böyle

Sonradan Olma

BODRUMLULAR
Herkes kendi sebeplerince yer
değiştirir. Kimi elindeki imkanı en konforlu şekilde yaşamak için kullanmaya, kimi
yanmış gemilerinin ardından
ayakta kalmanın bir yolunu
aramaya, kimi bazı şeylerden
vazgeçeceğini kabul ederek
yeni bir başlangıç adına. Biz
sonuncu seçenekten yola
çıkarak taşındık Bodrum’a.
Bodrum, yeni yol arayana da bulamayana da göç edenleri kucaklayan bir
yurt olmuş. Her zaman “yola çıkan yol
alır” sayılmasa da, biz en azından kendimizi bulmaya daha çok zamanımızın
olacağı ümidiyle adım attık. Şartların
bazı durumlarda zorlaşacağını, kariyerlerimizden olacağımızı, değişmeyi başarabileceğimizi düşünerek yola çıktık.

Bodrum’un coğrafi işaretli ürünü
olan kendine has kokusu ve
tadıyla bilinen Bodrum mandalinasının korunması ve önemine
dikkat çekmek için Bitez’de
düzenlenen 15’inci Bodrum
Mandalina Hasat Festivali yoğun
bir katılımla gerçekleşti.
Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum
Belediyesi, İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü organizasyonunda
Bitez Tanıtım Vakfı (BİTAV), Bodrum Turizm ve Kültür Derneği
ve üreticilerin desteğiyle düzenlenen festival şenlik havasında
geçti.

Koşturarak bir
şeylere yetişirken
kendimizi ve
birbirimizi unutmayalım istedik.
Doğaya ve onun
şartlarına uyumlu
daha küçülmüş
bir hayatı, farklı
ihtiyaçlar ve bu
ihtiyaçlara farklı
kaynaklar bulmayı öğrenmek
istedik. Yavaş yürümeyi öğrendik,
yol vermenin trafikte birini geçmekten
daha tatlı bir şey olduğunu da. Çayını
demleyip termosa koyarak, sandalyenle
denizin kenarına inip, orda buluştuğun
eş- dostla güneşi batırırken, şehirde yaşadığında yaptığın hesaplardan uzaklaşabildiğini görmek istedik. Geldiğimiz
yere alışkanlıklarımızı getirdik önce.
Alışmak kolay olmadı. Kendimiz olma-

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde turizmin önce
mandalinayı vurduğuna dikkat
çeken Başkan Aras, mandalina
bahçelerini korumak için yaptıkları ve yapacakları çalışmaları
anlattı.
Turizm Önce Mandalinayı Vurdu
Festivalde yaptığı konuşmasında
Bodrum’un, tarihi ve kültürel
değerleri ile çok önemli bir
coğrafyaya sahip olduğunu
belirten Belediye Başkanı Ahmet
Aras, koruma kullanma dengesinin önemine değinerek şunları
söyledi:
“Bizler mandalina bahçelerinde
doğduk büyüdük. Yapılan hasadın, mandalinayı ekip geliştirmenin ne kadar zor olduğunu
görüyoruz. Mandalina ağacı
öyle bir ağaçtır ki verdiğiniz
emeğin karşılığını size kat ve kat
geri verir. Yazın siz mandalina
bahçesinde içinde yaşamazsanız
mandalina ölür. Bizler eskiden
kış dönemi köylerimize göçerdik.
Yaz ayları kesinlikle mandalina
bahçesine göçerdik. Mandalina bahçesi yazın bakım ister,
sulama ister, otunu temizlemek,
gübrelemek ister. Artık yapılmıyor, mandalina bahçelerini
kaderlerine terk ettik. Tarımın
önüne geçen turizm önce
mandalinayı vurdu. Bizler mandalinayı eski haline getiremeyiz
ama mevcut olanları koruyabiliriz. Endüstriyelleştirerek pazara
sunmak ve aynı zamanda içinde
yaşayarak bunu başarabiliriz.

nın ve sadeleşmenin bedeli bazen zor
oldu. İşlerimiz değişti. “Parayı gerçekten neyin aracı yapmak istiyorsan onun
aracı olabilir mi?”sorusunun daha fazla
fark edebileceğin bir şey olabildiğini
anladık. Sonuçta gurbet gurbetti. Göçmen göçmen. Toplu taşıma araçlarında
sohbet edilmeyen bir şehirden gelmiştik. Yüzlerde umutsuzluk vardı geldiğimiz kentte.. Güneşin bir doğa parçası
üzerinden battığına şahit olmak zordu.
Bodrum’da ufka bakınca zorluklar
zorluk olmaktan çıktı yıllarca.
Kapının önünde açık unutulan bahçe
kapısından giren ineğin bıraktığı hediyeyi temizlerken balkonunda uyumuş
kedilere bakarak, başa gelenlerin şikayet değil şükür sebebi diye de bakılabileceğini öğrendik. Kuru odunun soba
için değerini bildik. Mevsimlere hazırlık yapmanın törene dönüşenileceğini
tattık. Çocuklarına sütten yumurtadan
hediyeler veren komşuların olmasının

güzelliğini yaşadık. Evinin damı aksa
da mutlu olmanın bir çok nedeni olduğunu. Odun sobasında yapılan mandalina ve turunç reçelinden hediyeler
hazırlamanın değerini bildik. Tüketmenin değil üretmenin insanlaştırdığını
anladık.
Başkaları kendi var oluşlarından kendi
beklentilerince deneyimlemiştir Bodrum’u. Birlikte yaşayacaksak bozmaya
eğilimli yaşamamayı diliyorum hepimiz
için. Kurduğunun neyi yok ettiğine
bakmaya duyarlı olmayı bilenlerden
olmamızı diliyorum. Değiştirdiklerimizin nelere sebep olacağını farketmeye
açık olanlardan. Bazı şeyleri geride
bırakmanın yeni şeylerle birlikte bize
kendimizi yıldızlardan daha uzak
hissettirmeyecek yolu açan bir kapı
olabileceğine inanmamızı diliyorum.
Madem yer değiştiriyorsunuz buraları kaçtığınız yerlere benzetmeyin.
N’olur…

planlarında bu son dönemde
yaptığımız planlarda, her mandalina bahçesinde hem ekoturizm için hem de en azından 3-5
odalı pansiyon yapılabilmesi için
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bir yol açtık.”

Sökülen Ağaçların Yerine
Binalar Dikiliyor
Yapılan imar planlarında mandalina bahçelerinin korunamadığını
ve mandalina ağaçlarının yerlerinden sökülerek beton binaların
dikildiğine vurgu yapan Başkan
Aras, “1980’den sonra yapılan
planlamada mandalina bahçeleri yer almıştır. Buraların imara
açılması nedeniyle büyük bir
katliam olmuştur. Bazıları korundu. Tarımsal alan olarak korunan
alanlarımız halen var.”dedi.
Bahçeleri Korumak İçin
Adımlar Atılıyor
“Biz artık bahçeleri değil ağaçları
koruya biliyoruz” diyen Başkan
Aras, şöyle devam etti:
“Bunun için bazı adımlar
atıyoruz. Bahçeleri korumak
için içinde yaşamak gerek. Siz
koruma kullanma dengesini iyi
kurmalısınız. Bitez ve Ortakent

Başkan Ahmet Aras’tan
Üreticiye Alım Garantisi
Mandalinayı işleyen vatandaşlardan talep doğrultusunda ürünlerini alacaklarını söyleyen Başkan
Aras, “Mandalina bizim için tarihi
bir değerdir. Bodrum Mandalinası türünün tek örneğidir. Başka
bir yerde de bulamazsınız. Bodrum Mandalinasını korumak zorundayız. Bodrum Mandalinasını
lütfen işlemeye devam edelim.
İşleyen vatandaşlarımızdan biz
belediye olarak almaya hazırız.
Kimsenin elinde reçeli, marmelatı, lokumu, kurusu kalmaz. Üretin
getirin belediyeye, alım garantisi
vermeye sonuna kadar hazırım.”
şeklinde konuştu.
Kaymakamlıktan Belediyenin
Çalışmasına Destek
Bodrum Kaymakamı Bilgehan
Bayar konuşmasında, Bodrum’da
üreticilerin mandalina bahçeleri
ile çocuklarını okuttuklarına değinerek, coğrafi işaretli Bodrum
Mandalinası için Bodrum Belediyesi’nin çok güzel çalışmalar
yaptığını belirterek, mandalinanın yaşaması için bu çalışmalara
destek vereceklerini ifade etti.
Sanatçı Ender Kasal’ın yöresel

türküleri ile devam eden festival
etkinliğinde, Bodrum Folklor
Araştırma ve Turizm Derneği
Kulübü (BOFAD) ile Bodrum
Halk Eğitim Merkezi halk oyunları grubu halk oyunları gösterisi
sundu.
Bahçelerden Toplanan Mandalinalar Develerle Taşındı
Sembolik hasat yapılıp toplanan
mandalinalar develer ile şenlik alanına taşındı. Mandalina
kasaları çakıldı. Muğla Gastronomi Aşçılar Derneği tarafından
hazırlanan mandalina ile yapılan
yemek ve tadım sunumlarının
yapıldığı bir workshop düzenlendi. Sokak boyunca açılan
stantlarda el yapımı ürünler vatandaşların beğenisine sunulurken. Bodrum Belediyesi Tarımsal
Hizmetler Müdürlüğü ekipleri de
açtıkları stantla festivalde yerini
aldı.
Festival kapsamında, “Bodrum
Mandalinası’nın Dünü, Bugünü
ve Geleceği” konulu kısa bir belgesel gösterimi de gerçekleşti.
Festival, Didem Kasal ve Suzan
Kardeş’in konseri ile sona erdi.

ŞUBAT 2022
HALKÇI
Belediyecilik
CHP’nin 6 Oku’undan ikisi
halkçılık ve devletçilik ilkeleridir.
Bu iki ilkenin ortak yönü halkın gözetilmesidir.
Halkçılık ilkesi dar bir kesimin
çıkarlarını değil geniş halk
topluluklarının çıkarını üstün
tutar. Birlikte üretim ve hakça
bölüşümü esas alır.
Devletçilik ilkesi halkı gözetmeye dayanır. Devlet ister hükümet
ister yerel olarak sosyal devlet anlayışına
dayalı bir yönetim öngörür.
Bu iki ilke bir taraftan üretim ve istihdam
olanakları yaratmayı, bir yandan adil
bölüşümü hedefler.
Dünyada ve Türkiye’de özellikle son
25-30 yıldır hakim olan neo-liberal
düzen sömürüyü katmerleştirip emeği
en ucuz değer haline getirdi. Bu poliikayı sürdürmekte de kararlı. O kadar
ki. AK parti iktidarının ekonomik krize
bulduğu çözüm Türkiye’de emeği daha
da ucuzlatıp hatta köleleştirip ihracatta
rekabet üstünlüğü yakalamak. Türkiye’de
emek ucuz olacak, dolayısıyla maliyet
düşecek ve üretilen mallar yabancılar için
çok cazip olacağı için Türkiye’den mal
alacak ve Türkiye’ye yatırım yapacaklar.
İnsanlıktan zerre nasibini almamış, “altta
kalanın canı çıksın” anlayışına dayalı bir
ekonomi politikası.
Türkiye’de de 20 yıldır iktidarda olan bu
politikanın en büyük tahribatı emekçiler
üzerinde olmuştur. Katlanarak büyüyen
bir işsizliğe neden olan gibi işi olanları da
işini kaybetmemek kaygısıyla insanları

kayıt dışı köle
ücretleriyle çalışmaya mahkûm
etti. Sosyal devleti
rafa kaldırdığı için
yarattığı yoksulları
da “sadaka ekonomisi’ne mecbur
bıraktı.
Yoksullaştırdığı,
açlık sınırında
yaşamaya, Pazar
atıklarından yiyecek toplamaya,
üniversite mezunlarını bile kağıt
toplayıcılığı yapmaya mahkûm eden
iktidar, “Allah sizi fakirlikle sınıyor, bu
sınavı geçenlerin yeri cennettir” diyerek,
koşullarını kabullenmeye çağırdı. Dini
istismar ederek yoksulluğu, fakirliği,
açlığı kutsadı.
Halk iktidarın bu politikasına en sert yanıtı 31 Mart yerel seçimlerinde verdi. 11
büyük kenti, birçok il ve ilçe belediyesini
Millet İttifakı’nın adayları kazandı.
CHP’li başkanların yönettiği belediyeleri
başarısız kılmak için her türlü engeli
çıkardı, çıkarmayı sürdürüyor.
Ancak, bu belediyeler iktidara alternatif
olacak şekilde, kamucu, halkçı, dayanışmacı politikalarla başarılı bir model ortala
koymayı başardılar. Hem de pandeminin
ağır koyuları altında. Halkçı belediyecilik
anlayışıyla emeği en yüce değer haline
getirdiler, büyük öçlüde hükümetin belirlediği asgari ücretin çok üzerinde ücret
belirledikleri gibi sendikalarla yaptıkları
toplu iş sözleşmelerinde işçiyi gözettiler.
İnsanca yaşama koşullarının oluşmasına
katkıda bulundular. Kent yoksullarını önceleyen politikalar bir yandan istihdamı
artırdılar, bir yandan sosyal yardımlarla

sosyal devlet ilkesini yerel yönetimler
düzeyinde hayata geçirdiler.
Bu başarılı modeli oluşturan ve uygulayan belediyelerden biri Bodrum Belediyesi’dir. Belediye Başkanı Ahmet Aras,
kamucu ve halkçı belediyecilik anlayışıyla belediye işçilerinin ücretini Türkiye’de
ortalama ücretin çok üzerinde belirlenmesini sendikalarla birlikte sağladı. Bodrumluların hayatını kolaylaştıracak yeni
uygulamalarla yaygın indirim olanakları
yarattı. Eğitime, öğrencileri önceleyerek
önemli katkılar sundu.
Bodrum Belediyesi, sendikalarla birlikte
emekçiden yana yürüttüğü sözleşmelerle
çalışanların özlük haklarını iyileştirmeye,
ekonomik ve sosyal haklarını korumaya
yönelik çalışmalara imza atıyor. Bodrum
Belediye AŞ ve DİSK Genel İş Sendikası
arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediye 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023
olarak güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. Toplu iş sözleşmesi, özellikle aynı
işi yapan emekçilerin ücret farklılıklarını
gidermeyi hedefliyor. Hedeflenen ücret
artışı ortalama Bu dönemde, pozisyona
göre ortalama yüzde 42. İkinci yıl ise
çalışanlarımıza TÜFE artı yüzde 5 puan
olarak planlanıyor. Yemek, yakacak,
yiyecek, sorumluluk ve eğitim yardım
çalışmalarında yapılacak iyileştirme
halkçı belediyeciliğin önemli bir uygulaması olacak. Bu koşullarda 1 Ocak 2022
tarihinden itibaren 2021 yılında işe giren
bekar bir emekçinin eline net olarak 6
bin 260 TL ücret geçecek. Bu tutar iktidarın büyük bir propaganda ile açıkladığı
asgari ücretinden yüzde 50 daha fazla.
Bodrum Belediyesi’nin önemli ve
Türkiye’ye örnek olabilecek bir uygulaması Toplu İş Sözleşmesi’ne yanı sıra
imzaladığı ek protokole “Ayrımcılığın
Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,

Engelli İşçilerin Hakları ve Kişisel Verilen
Korunması”na yönelik de maddeler
eklemesiydi.
BODRUM KART-Android ve İOS işletim
sistemleri içinde yer alan Google Play ve
AppStore uygulamalarından kolaylıkla
indirilebilecek Bodrum App uygulaması
ile Bodrum Belediyesi’ne ait kafe ve restoranlarda yüzde 5 ile yüzde 30 arasında
indirim uygulanacak olması yaşamı
kolaylaştırıcı bir katkı olacaktır.
BODRUM CV - Bodrum Belediye AŞ’ye
ait Bodrum CV İstihdam Bürosu ile
Bodrum Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen Bodrum CV uygulaması işverenler
ve iş arayanlar arasında köprü görevini
de sürdürüyor.
Eğitim alanına bakınca 2021-2022
Eğitim-Öğretim Döneminde 52 ilkokul
öğrencisi, 50 Ortaokul Öğrencisi ve 41
Lise Öğrencisi olmak üzere toplam 116
öğrenciye burs yardımı yapıldığı görülüyor.
Bodrum Belediye’si sosyal yardımlarını da
sürdürüyor. Bebeklerin ihtiyaçlarını önceleyerek sıcak yemek. erzak, çocuk bezi,
bebek maması, yakacak ve giysi yardımlarıyla neo-yiberal politikaların yarattığı
kent yoksullarının yanında yer alıyor.
Kış aylarında dışarıda yaşayanlar ponsiyonlara yerleştirilmiş olması, .yangın
ve su taşkını afetlerinde mağdur olan
vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanması
örnek sosyal devlet uygulamalarıydı..
Bodrum Belediyesi’nin hayata geçirdiği
halkçı-sosyal belediyecilik anlayışı örnek
alınacak bir modeldir.
Bu model CHP’nin yerel yönetimlerdeki
başarısı olarak genel seçimleri kazanması
olasılığı yükseltecek en önemli faktör
olacaktır.

Bodrum Belediyesi Zabıta Ekipleri,
Okul Kantinlerinde Denetimler Gerçekleştirdi

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda, yemekhane ve kantin denetimi yaptı.

İnşaat sezonunun başlamasıyla
birlikte belediyeye yapılan ihbar
ve şikayetlerde de artış olduğuna dikkat çeken, Başkan Ahmet
Aras 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.
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.

Okul kantinlerinde yaptığı
denetimlere tüm hızıyla devam
eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kantinlerde öğrencilerin
daha rahat, güvenilir ve sağlıklı
bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için denetimlerini
sıklaştırdı. Ekipler, kantinlerde
ürünlerin üzerindeki etiketlerin adres ve menşeileri, gıda
uygunluğu, hijyenik şartlar, fiyat
etiketleri, mutfak içi rafların ve
tezgâh üstlerinin temizliği ile
ilgili kontrollerini yaptı.
Öğrencilerin sağlıklı gıdaya
ulaşılabilmesi adına yapılan
denetimlerde, okulların kantin
ve yemekhanelerinde gıdaların
üretim, hazırlama, depolama
alanları ile ilgili uygunsuzluk
tespit edilen yerlerde, işletme
yetkilileri hakkında tutanak
tutuldu. Eksik evrakları bulunan
işletmeler uyarıldı.
Ekipler, özellikle öğrencilerin
kantin ve yemekhanelerde
pandemi kurallarının uygulanması konusunda maske,
mesafe ve hijyen kuralları
çerçevesinde dezenfektan

aparatlarını da kontrol ederek,
kantin görevlilerine hijyene
dikkat etmeleri konusunda
uyarılarda bulundu.
Okulların kantin ve yemekhanelerinde etiket denetimi de
yapan ekipler, son kullanma
tarihi geçmiş ürünlerin tespiti
halinde yasal işlem gerçekleştirirken, eğitim ve öğretim yılı
boyunca okul kantinlerinde
kontrollerin aralıksız devam
edeceğini belirtti.
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Bodrum Belediyesi, su taşkınlarını önlemek için başlattığı
çalışmalarda yaklaşık 3 yılda 25
bin 815 metre yağmur suyu hattı
döşedi. Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından yürütülen
yağmur suyu hattı çalışmaları,
belirlenen plan doğrultusunda
devam ederken çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarda, geçtiğimiz yıllarda yaşanan
taşkın sorununun son yağışlarda
yaşanmadığı görüldü.
Bodrum Belediyesi’nin hayata
geçirdiği yatırımlar sayesinde
Yalıkavak merkezinde bulunan
Koray Yılmaz İş Merkezi dışında
su taşkını yaşanmadığı görülürken, yağmur suyu hattı döşeme
çalışmaları belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor. Yalıkavak Koray Yılmaz İş Merkezi ile
ilgili de Bodrum Kaymakamlığı
ve Bodrum Belediyesi tarafından
su taşkınının önüne geçilmesi
için çalışmalara başlandı.
Yatırımlar Sayesinde Taşkınların
Önüne Geçildi
Geçtiğimiz yıllarda hemen
hemen her yağmurda taşkın sorununun yaşandığı Bitez Köy içi
mevkii, ilçe merkezinde Türkkuyusu Caddesi, Yankı Sokak, Menekşe Sokak, Osman Kızıldere
Sokak, Dereyanı Sokak, Araplar
Sokak, Mars Mabedi Caddesi,
Müskebi Mahallesi Kabakum
Caddesi, Küçükbük Mahallesi

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri,
konuyla ilgili yaptıkları açıklamada çevreye özensizce atılan
çöpler nedeniyle dere yataklarında yağmur suyu hatları,
menfez ve mazgallarda tıkanmalar yaşandığını ve bu tıkanmaların da su taşkınlarına yol
açtığını belirterek son yağışlarda
Bodrum-Turgutreis karayolunun kapanmasına neden olan
taşkının dere yatağına atılan
lastiklerin menfezi tıkamasından
kaynaklandığına dikkat çekti.
Çevreye gelişigüzel çöp atılmaması, atanların da uyarılması
için vatandaşa destek çağrısında bulunan Belediye Fen İşleri
yetkilileri, su taşkınlarının önüne
ancak bu konularda dikkatli
olunmasıyla geçilebileceğini
vurguladı.
Fevzi Çakmak Caddesi ve bağlı
bulunan sokaklarda son aşırı
yağışlarda herhangi bir sıkıntı
yaşanmadığı görüldü. Belediye
ekipleri, Bahçelievler, İslamhaneleri ve Karaova Mahalleleri başta
olmak üzere birçok noktada
yağmursuyu hattı döşeme
çalışmalarını sürdürürken, diğer
taraftan yeni hatların açılması ve
eski hatlarda genişletme çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler Sahada Aralıksız Çalışıyor
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,
mevcut mazgal, menfez ve

yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarına ara vermeden
devam ederken son yağışlarla
birlikte bozulan yollarda da
bakım ve onarım çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Belediye
ekipleri, son yağışlarda taşkın
yaşanan İslamhaneleri, Kadıkalesi ve Geriş Mahallelerinde ise
gerekli ön çalışmaların ardından taşkın sorununa neden
olan bölgelerde, kalıcı çözüme
yönelik çalışmaları önümüzdeki
günlerde başlatacak.
Dere Yatakları Çöp Değildir

Bodrum Belediyesi ile Türksat arasında
Bilgi ve İletişim
Teknolojileri iş
birliği protokolü
imzalandı.
Kamunun Bilişim Çözüm
Merkezi olan Türksat ile Bilgi
ve İletişim Teknolojileri çatısı
altında imzalanan işbirliği
protokolünde, E-Dönüşüm,
E-Devlet, Akıllı Çözümler,
Akıllı Şehircilik ve Akıllı Ulaşım Sistemleri konuları başta
olmak üzere Türksat’ın bilişim
alanında çözüm sağladığı
alanlarda birlikte çalışılması ve
stratejik işbirliği yapılmasının
önü açılmış oldu.
Bodrum Belediyesi Trafo kafede gerçekleşen imza töreni,
Bodrum Belediye Başkanı
Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları Turgay Kaya, Ummahan
Yurt, İlknur Ülküm Seferoğlu,
birim müdürleri ve Türksat
Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Savaş’ın katılımları ile
gerçekleşti.
Toplantıda E-devlet entegrasyonu, akıllı şehirler ve daha
birçok konuda özellikle afet
koordinasyon merkezinin

ama biz sanıyorum ki yeni
başlayan birkaç belediyeden
birisi olacağız.”
Bodrum Belediyesi ile Türksat
arasında imzalanan Bilgi ve
İletişim Teknolojileri Çatı ve
işbirliği protokolüyle analiz
ve hazırlık süreçlerinin ardından 2022 yılında başlaması planlanan çalışmalarda;
ulaşım, sağlık, çevre, enerji ve
güvenlik gibi alanlarda farklı
projelerde yer alıyor.
oluşturulması ile Bodrum’un
7/24 izlenebilmesi, proaktif
ve interaktif şekilde şehrin
yönetilebilmesini sağlamak
amacıyla Türksat ile güç birliği
yapacaklarını ifade eden Başkan Aras şunları söyledi:
“Özellikle son dönemde
yaşadığımız travmalar var, bir
afet koordinasyon merkezinin
oluşturulması, kentin izlenmesi bütünü ile kontrol altında

tutulması ile ilgili çalışmaları
yapmak istiyorduk. Bunun da
tabii ki Türksat gibi büyük bir
firmayla olacak olması bizim
için çok çok önemli. Burada
özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini hayata geçirmek
ile ilgili çalışmalar yapacağız.
Çünkü Türksat, kamunun
bilişim ve çözüm merkezidir.
Bizim aramızdaki bu stratejik
iş birliği ile gerçekleşecektir.

Bu protokol bize yeni yeni
kapılar açacaktır. Özellikle
belediyenin ihtiyacı olan,
e-dönüşüm, e-devlet, akıllı
çözümler, akıllı şehircilik ve
akıllı ulaşım sistemleri başta
olmak üzere Türksat’ın bilişim
alanında sağladığı birçok
çözüm var. Bunu da stratejik
iş birliği ile hayata geçirmiş
oluyoruz. Türksat, belediyelerle zaman zaman çalışıyor
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Bodrum Çiftlik Mahallesi Gerenkuyu Mevkii’nde bulunan
ve ilk evresi 6’ncı yüzyıla kadar
uzanan Erken Bizans Dönemi
(Doğu Roma Dönemi) yapısının
restorasyon çalışmaları başladı.
Restorasyon çalışmaları, Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü Koruma Uygulama
ve Denetim Bürosu (KUDEB)
koordinasyonu ve denetiminde
gerçekleştiriliyor.
2022 Yılında Tamamlanıp Ziyarete Açılacak
Bodrum Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürü Melike Yapıcı,
mülkiyeti Bodrum Belediyesi’ne ait taşınmaz kültür varlığı
niteliğindeki bin 400 yıllık erken
Bizans dönemi yapısının, 2017
yılında ilçede meydana gelen
deprem nedeniyle yoğun bir
tahribata uğradığını belirterek
yaşanan süreçle ilgili şu bilgileri
verdi:
“Belediyemiz tarafından yapıya

ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlatılarak,
Muğla Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün
onayına sunuldu ve gerekli izinler alındı. Yapının restorasyonuna ilişkin ihale 2021 yılı sonunda
tamamlanarak, müdürlüğümüz
denetiminde, yüklenici firma
tarafından restorasyon uygulamasına başlandı. Dünya ortak
kültür mirası niteliğindeki bu
yapının restorasyon çalışmalarının 2022 yılı içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Ardından yapımızı yerli ve yabancı
misafirlerin ziyaretine açarak
bölge ve ülke turizmine katkıda
bulunmasını planlıyoruz.”
Gelecek Nesiller de Görecek
Yarımada genelinde bulunan,
taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki tarihi yapıların korunmasına yönelik projelendirme ve
uygulama çalışmaları Bodrum
Belediyesi İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü Koruma Uygulama
ve Denetim Bürosu (KUDEB)
tarafından devam ederken söz
konusu yapıların korunarak
gelecek nesillere aktarılması
hedefleniyor.

Bodrum’un,
Çiftlik Mahallesi Gerenkuyu
Mevkii’nde ilk evresi
6’ncı yüzyıla kadar
uzanan Erken Bizans Dönemi yapısı,
Bodrum Belediyesi
tarafından restore
edilmeye başladı.

üyeleri, örgütleme kurulu üyeleri
ve teknik altyapıda çalışanlar da
düşünüldüğü zaman bu yarışmayla gündeme getirilmiş olan
alan, yani ‘Bodrum’un kalbi’ için
yakın gelecekte değerlendirilmek
üzere bir bilinç, bilgi birikimi ve
olumlu bir sinerji oluşmuştur.”

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin şehir planlama ve mimarlık
fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi
gösterdiği yarışmanın proje teslim
süresinin dolması üzerine toplanan Yarışma Örgütlenme Kurulu,
pandemi koşullarında gerçekleştirilen yarışmaya önemli sayıda
katılım gerçekleştiğini belirterek
katılım ile ilgili süreç raporunu
kamuoyuna açıkladı.

Bodrum Belediyesi’nin
“Bodrum’un Kalbine
Dokunuş” sloganı ile
başlattığı Kentsel Tasarım
ve Mimarlık Öğrencileri Fikir
Projeleri Yarışması’na Türkiye
ve Kıbrıs üniversitelerinden
17’si bireysel, 57’si grup katılımlı olmak üzere toplam 131
öğrenci projesi katıldı.

Bodrum’un Kendi Mimari
Dokusu Ortaya Çıkarılacak
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bodrum’un kalbine
dokunuyoruz’ dedik. Ulusal ve
uluslararası alanda önemli başarılara imza atmış hocalarımızla
başlattığımız bu yarışmada sona
yaklaşıyoruz. Kentimizi sadeleştirerek Bodrum estetiğine uygun
hale getirmeye çalışıyoruz.
Bodrum’un kendi mimari dokusunu tekrar ortaya çıkarmak istiyoruz. Üniversite öğrencilerimiz, bu
proje yarışmasına gösterdikleri
ilgiyle bizleri ayrıca mutlu etmiştir.
Gençlerimizin de önemli bir par-

çası olduğu bu çalışmada emeği
geçen herkese bir kez daha
teşekkür ediyorum.” şeklinde
konuştu.
Bodrum’un Kalbine
Dokunan Projeler
Yarışma Örgütlenme Kurulu Başkanı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Devrim Yücel Besim
ise yarışma proje teslim süresinin
sona ermesi ile ilgili olarak şu
değerlendirmelerde bulundu:
“20 kişiden oluşan değerli jüri
üyeleriyle birlikte danışma kurulu

74 Farklı Fikir
Projesi Geliştirildi
Yarışma Örgütlenme Kurulu’nun
kamuoyu ile paylaştığı raporda şu
bilgilere yer verildi:
“Yarışma web sitesi yaklaşık 10
bin kişi tarafından ziyaret edilmiş,
yarışmayla ilgili 77 binin üzerinde
görüntüleme yapılmıştır. Bu ilgi
ülke bazında Türkiye, Kıbrıs, USA,
Almanya ve Hollanda’dan gerçekleşmiştir. Yarışmaya 17 bireysel,
57 grup katılımı gerçekleşmiştir.
Yarışmaya katılan öğrenci sayısı
131’dir. Belirlenen alanla ilişkili 74
farklı fikir projesi geliştirilmiş, projeler dijital ortama zamanında ve
istenilen formatta yüklenmiştir.
Yarışma Sonuçları
Mart 2022’de Açıklanacak
2022 Mart ayı başında ilan edilecek olan yarışma sonucunda, 20
eş değer ödül ile değerlendirme
jürisinin kararına göre belirlenmiş
sergileme ödülleri, ödül töreni ile
açıklanacak.
Ödül töreni, katalog ve sergi etkinliklerinin Bodrum Belediyesi’nin
iş takvimine uygun şekilde 2022
yılı bahar aylarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ortakent Mahallesi Düzalan
Caddesi üzerinde bulunan ve
“Eski Sarnıç” olarak adlandırılan sarnıç, geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışlar
sebebiyle hasar gördü.
Bodrum Belediyesi Zabıta
Müdürlüğü ekipleri tarafından etrafına şerit ve bariyerlerle güvenlik önlemi alınan
sarnıçla ilgili Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama
ve Denetim Bürosu (KUDEB),
onarım çalışması başlatmak

için harekete geçti.
Mülkiyeti Muğla Büyükşehir
Belediyesi’ne ait sarnıçta,Bodrum Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim
Bürosu (KUDEB) personeli
tarafından hasar tespit incelemesi yapıldı.İncelemenin
ardından Muğla Büyükşehir
Belediyesi’ne bilgilendirme yapılarak gerekli izinler
istendi. Sarnıcın korunmasına
yönelik gerekli projelerin
hazırlanması ve Muğla Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü’nden
alınacak proje onayı sonrasında restorasyon çalışmaları
Bodrum Belediyesi tarafından
gerçekleştirilecek.
Taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki sarnıcın çalışmalarına
ivedilikle başlanarak özgün
durumuna getirilmesi ve
gelecek nesillere aktarılması
hedefleniyor.
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Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile
iş birliği içinde eğitim kurumları
başta olmak üzere sivil toplum
kuruluşlarıyla beraber kaynağında ayırma ve geri dönüşüm
ile ilgili birçok çalışmaya imza
attı. Öğrencilere geri dönüşümün önemini anlatan eğitimler
verilirken, düzenlenen temizlik
kampanyalarına sivil toplum
kuruluşları ve vatandaşlar da
büyük ilgi gösterdi.

Bodrum Belediyesi, kaynağında ayırma
ve geri dönüşüm
konularında farkındalığın artırılmasına
yönelik çalışmalarına ağırlık veriyor.

Çalışmalar kapsamında Bodrum Belediye AŞ ve DİSK Genel
İş Sendikası arasında toplu iş
sözleşmesi imzalandı. İki yıllık
yapılan toplu iş sözleşmesinde,
Bodrum Belediye AŞ personeline, ilk yıl tüm mali haklara
enflasyon oranında, ikinci yıl ise
TÜFE + 5 puan oranında zam
yapılacağı imzalanan toplu iş
sözleşmesi ile belirlendi.
Bu sözleşme ile 1 Ocak 2022 ile
31 Aralık 2023 dönemini aralığında ortalama yüzde 42’lik
bir zam öngörülüyor. İkinci yıl
ise çalışanlara Tüfe artı yüzde
5 puan zam yapılacak. Yine
aynı şekilde yemek, yakacak,
yiyecek, sorumluluk ve eğitim
yardım çalışmaları ile ciddi bir
iyileştirme öngörülüyor. Bu
durumda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2021 yılında işe
giren bekar bir çalışanın eline
net olarak 6 bin 260 TL ücret

geçecek.
Personel AŞ Çalışanlarına Ek
Protokol
Bodrum Belediyesi Personel
AŞ ile Belediye-İş Sendikası
arasında geçtiğimiz yıllarda imzalanan toplu iş sözleşmesi 31
Aralık 2022’de sona erecekken
personelin günümüz şartlarında var olan ekonomik durum
içerisinde zorluk yaşamaması
adına, bin 200 personeli kapsayan ek bir ücret iyileştirme
protokolü imzalandı. İmzalanan
protokol ile birlikte; günlük
yevmiye, sorumluluk, eğitim ve
sosyal haklar ile birlikte toplamda ortalama %50 oranında artış
gerçekleştirildi.
Ayrıca ek protokolle birlikte
sözleşmeye, Ayrımcılığın Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği, Engelli İşçilerin Hakları
ve Kişisel Verilen Korunmasına
yönelik maddeler de eklendi.

“Kutsal bir görevimiz var”
Bu zor günlerde birlik beraberlik sağlamak adına böyle bir
imza töreni gerçekleştirmekten
dolayı çok mutlu olduğunu
ifade eden Bodrum Belediye
Başkanı Ahmet Aras, “Belediye
bir hizmet kuruluşudur. Biz,
vatandaşımızın doğumunda,
düğününde, ölümünde, iyi
gününde ve kötü gününde yanındayız. İnsanların sokağındaki
çöpünden, evinde akan sudan,
sosyal gereksinimlerinden,
yardımlarından tutun da okulda
okuyan çocuğundan, hepsinden sorumluyuz ve böylesine
kutsal bir görevi yürütüyoruz.
Bu kutsal görevi hele Bodrum
gibi nüfusu 2-3 katına çıkmış bir
yerde mesaiye bakmadan gece
gündüz demeden yağmurda
çamurda icra eden siz değerli
kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum.” dedi.

Öğrencilerle İş Birliği
İçinde Çevre Temizliği
Gerçekleştiriliyor
Son olarak yangından kaynaklı deniz kirliliğinin etkilerinin
azaltılması ve öğrencilere temiz
doğa bilincinin kazandırılması kapsamında, Temizlik İşleri
Müdürlüğü tarafından Güler
Mustafa Kızılağaç öğrencileri ile
birlikte Kissebükü’nde temizlik
faaliyeti gerçekleştirildi. Sahil
boyunca yapılan temizlikte 975
kg atık toplandı. Toplanan atıklar,
ayrıştırma işlemlerinin ardından
geri dönüşüm için Bodrum
Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme
Merkezi’ne nakledildi.
Belediye görevlileri, etkinliğe
katılan 55 öğrenciye atılan
her çöpün kıyıları ve denizleri
kirlettiğini, neredeyse her köşe
başında bulunan konteynerlere
atıkların ayrıştırılarak atılmasının
ve ekonomiye kazandırılmasının
artık bir gereklilik olduğunu anlatarak çevre temizliğinin ve geri
dönüşümün önemi hakkında

bilgilendirmelerde bulundu.
Kissebükü temizliğinin ardından,
Bodrum Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi çevresindeki
ağaçlık alanda temizlik faaliyeti
gerçekleştirildi. Alana yaban
hayvanları için yiyecekler bırakılırken, yabani kuşlar için ise ‘Kuş
Evi’ yerleştirildi. Bunu yanı sıra
Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu
öğrencileri tarafından gelecekte nasıl bir çevre istedikleri
ile ilgili dileklerinin bulunduğu
2 adet zaman kapsülü, 2040
yılında açılmak üzere, kuş evinin
olduğu bölgeye gömüldü. Etkinliğe katılan öğrencilere, Afet
Koordinasyon Merkezinin işlevi
hakkında da bilgiler verildi.
Öğrenciler, 1.Sınıf Atık
Getirme Merkezi’ni
Ziyaret Etti
Atatürk İlkokulu öğrencileri;
Bodrum’da plastik, cam, kâğıt
ve metal ambalaj atıklarından
ekonomik kazanım sağlamayı
ve aynı zamanda çevre kirliliğini
önlemeyi hedefleyen faaliyetlerini sürdüren Bodrum Belediyesi
1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni
ziyaret etti. Merkezi ziyaret eden
öğrencilere Bodrum Belediyesi
Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde
görevli Çevre Teknikeri Zeynep
Uyar tarafından atık getirme
merkezinin işlevi, belediyenin
atık toplama sistemi, geri dönüşümün faydaları, evlerde geri
dönüşüme verilebilecek malzemeler ve dünyada yaşanan iklim
krizi hakkında bilgiler verildi.
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FATMA GİRİK, BODRUM’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

24 Ocak günü hayatını kaybeden
Türk Sineması’nın Ulu Çınarı, Yeşilçam’ın usta oyuncusu Fatma Girik,
Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı.
Covid-19’a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Yeşilçam’ın usta oyuncusu
Fatma Girik, vasiyeti üzerine yıllardır
yaşadığı Bodrum’da, büyük aşkı Memduh Ün’ün yanına defnedildi.

