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                                                                                                                                       31 Ocak 2020 Cuma 

                                                                                                                                        Saat:13:30 

BODRUM KENT KONSEYİ OLAĞAN GENEL KURULU 

Açılış: Berna Tarhan Hoşgeldiniz dedi. 

Konsey Başkanı Arif Yılmaz Hoşgeldiniz dedi, açılışı ve oturumu oluşturmak için yerini aldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. 

Konsey oluşturuldu. Firdevs Şengül  ve Yaşare Kılıç yazman olarak davet edildi  ve yerini aldı. 

Başkan Arif Yılmaz gün ve gündem ile ilgili bildirimler yaptı. 

Arif Yılmaz gerek Muğla’da gerek Türkiye’de davet edildiğimiz yerlere katıldık. Çok ciddi 

sıkıntılarımızın ortak olduğunu gördük.Ege Kent Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyesi oldum.Muğla 

Kent Konseylerinde ortak çalışmalar yapıyoruz. Yerel idarelerle çalışmalarımız gayet olumlu gidiyor.            

1-Talepler yerine geliyor ama tanımlanmış bir bütçemiz yok. Bu işleyiş yavaş bir olay ve bürokrasi 

çıkartan bir durum. 

Bu konu ile ilgili Belediyemize bir talepte bulunmak istiyoruz. Meclisimiz uygun görürse. 

2-Talebimizde Bodrum Belediyesi Meclis Toplantısı ile ilgili. 

Belediye Meclis Salonunda Kent Konseyi masası olmak zorunda. Talebimiz hem bütçe hem meclis 

toplantılarına katılma kararının meclisten alınarak talep etmek. 

Önümüzdeki dönemde yönetmeliğimiz yönergelerimiz ile uyumlu hale getirmeyi amaçlıyorum. 

Yürütme grubu arkadaşlarımı , çalışma grubu oluşturan arkadaşlarımızı da canla başla çalışmalarından 

dolayı kutluyorum, teşekkür ediyorum. Bizim için çalışma grupları iyi bir kazanım. 

Tabana yaygın gerçek bir Kent Konseyi olacağız.Bu bizim için sevindirici bir durum. 

Etkinlikleri doğru bir biçimde yönetelim birlikte olalım, çalıştırmaya gayret edelim dedi. 

-ÇALIŞMA GRUBU SUNUMLARI 

KADIN MECLİSİ SUNUMU 

-Sunumu yapan Avukat Evrim İnan selamlamada öncelikle Başkan Yardımcısı Ümmühan Yurt’u burada 

gördüğüm için mutlu olduğunu söyledi tüm katılımcıları selamladı. 

Hazırlamış oldukları sunumları sekreterliğe sunarak görsel ve işitsel olarak salona sunumunu yaptı. 

-Hayvanların yaşam haklarını koruma masası sunumunu yapmak üzere Av. Arzu  Ayyıldız sunumunu 

görsel  ve işitsel olarak salona yaptı. Hazırladığı belgeleri konseye sundu. 

-Bodrum Yöresel Yemekler grubu olarak sunumu yapan Yaşare Kılıç sunumu yaptı. 
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“Nihayi amacımız evde üretim yapan kadınların emeklerini üretime çevirmek olduğu 

söyledi.” 

-Cumhuriyet Halk Evleri sunumunu Mehmet Ömer Girgin tarafından sözel olarak 

başladı.Kurucu başkan Bodrumda çok fazla STK olduğu için kutlamadığını bildirdi. Derneği 

imece ile yönetiyoruz 16 gönüllü öğretmenimiz var. 

-Gölköy Sulak Alanı Koruma Çalışma grubu adına Levent Erkol görsel ve işitsel sunumunu 

yaptı.Raporlaması Kent Konseyimizde mevcut. 

Genel Kurula bir proje sunup onay istediler.Belediye Meclisi toplantısına sunmak istiyorlar. 

-Görsel Sanatlar grubu adına Bünyamin Pehlivan sözel sunumunu yaptı.  

-İklim Acil Çağrısı Çalışma Grubu adına Yasemin Sayıbaş Akyüz tarafından görsel ve işitsel 

olarak sunumunu yaptı. 

 

Arif Yılmaz ; eleştirileri çok ciddi yaptığımız şeyleri çok az duyurmakla geride kalıyoruz. 

Tüm Türkiye Belediyeleri içinse ilk 25’de hareket eden bir Belediye. Lütfen gerek iklim krizi 

gerek hayvan hakları  ile ilgili çok önemli gördüğüm çalışmalar başında ve belediyemizce 

yeterli önem gösterilmedi duyurmak isterim dedi Ümmühan Hanıma. 

-Mitostan Laros’a çalışma grubu adına eliha Gündüz şevkatlioğlu sunumunu görsel ve işitsel 

olarak sundu. 

-6. His Çalışma Grubu Özlem Şen görsel ve işitsel olarak sundu. 

-Yazın Grubu katılım sağlamadı. 

-Şiir Çalışma Grubu adına Firdevs Şengül görsel ve işitsel sunumunu yaptı. 

-Bodrum Tiyatro Merkezi Gençlik Tiyatro Yapıyor Çalışma Grubu Reşat Selek sözel ve görsel 

sunumunu yaptı.34 kişilik bir grubumuz var. 9 kişi ile başladık. Muğla ve İzmir den davet aldık 

dedi. 

-Kıyı Komisyonu Figan Erozan sözel sunum yaptı.  

Raporlama yapılıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu. 

-Çevre Yolu Farkındalık Komisyonunu Güney Şirin ve Umay Karabaş ile birlikte görsel ve işitsel 

olarak yaptı. 

Bodrum halkını bilgilendirme toplantıları yapmak istiyoruz. Kent Konseyi aracılığıyla bunu 

gerçekleştirmek istiyoruz. dedi Umay Karabaş. 
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Güney Şirin çevre yolu yanı sıra katı atık ile ilgili düşüncelerini paylaştı.Koca yürekli 

Bodrumlular nerede diye sordu. 

Arif Yılmaz Muçebin geniş çaplı toplantı talebi var,çalıştaya ihtiyaç var gibi görünüyor dedi. 

Rezzan Şebin; bu konuda Bodrum Belediyesine bir önerge vermemiz gerekir dedi. 

Arif yılmaz;çalışma grubu bir önerge verirse meclise göndeririz dedi. 

Konu ile ilgili Mecliste Kent Konseyi onaya sunuldu.Oy birliği ile kabul edildi Belediye 

Meclisine. 

Çevre yolu ile ilgili oylama oy birliği ile kabul edildi. 

-Gölköy Sulak alanları proje ve önerilerinin de Belediye meclisine sunulması oylara sunuldu. 

Oy birliği ile kabul edildi. 

-Belediye Meclislerinde Kent Konseyi masası ve sözcüsünün olması konusu Kent Konseyi 

Genel Kuruluna sunuldu oy birliği ile kabul edildi., 

Öz itibari ile üç proje Bodrum Kent Konseyi Genel Kurulunca oy birliği ile kabul edilip Belediye 

Meclisine sunulmasına karar verildi. 

-Ayşe Temiz Bodrum Kalesi Restorasyonu ile ilgili görüşlerini aktardı. Bilim ve gözlemci grubu 

içinde yer aldığını bildirdi. Pek çok yapılan işlemden bakanlıkların haberi olmadığını söyledi. 

Ör: Yeni yol çalışmasını örnek verdi. 

Mimari Kültürel Mirasının korunması ile ilgili çalışmaları olan bilim insanlarının isimlerini 

okudu. 

7 Martta bu konu ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını bildirdi. Kilise vve Mindos kapısınında 

restorasyonu için bildirimlerde bulunmuş. 

-911 Arama Kurtarmanın videosunu izledik. Sunum için katılımcı yok. Zeynep Dinçer görsel 

için yardımcı oldu. 

-Arif Yılmaz çalışma gruplarının çoğalmasını arzu ettiğini söyledi.Çalışma gruplarının alan vve 

ikram konusu ile ilgili sıkıntılarını önümüzdeki günlerde Belediye ile görüşeceklerini söyledi. 

-Toplantı sorular ve dileklere geçildi. 

Nihat Gençosman söz aldı. 

-112 ile ilgili çelişkiyi (havalimanı levhası) 

-Genel Bodrum ile ilgili görüşlerini 

Leleg yolunun işaretlenmesi Belediye ye sunulması ve takibi rica etti. 
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-                   Hanım Mahalle Meclisleri ile ilgili çalışma,çalışamama ilgili görüşlerini 

bildirdi. 

- Arif Bey cevapladı.56  mahallemiz var tıkandık kaldık. Muhtarlar ayrı blk,mahalle ayrı 

blok vs vs. Köyden mahalle olmuş çoğu kırsalda olan mahalleler var bunun için çok 

gayret edip çalışmamız gerek dedi. 

- -Deniz Gümüşalp Muğla Çevre Platformu 

- Son üç aydır Türkiye gündemini meşgul eden termik santraller v ar.Bunlar Bodrum 

sınırları içinde değil ama ekolojik yıkımlar sınır tanımıyor.Kömürsüz Muğla diye bir 

platform oluşturduk. 

- Önerimiz; Yatağan,Yeniköy,Kemer termik santrallerinin ekoljik yıkım yaratacak olan 

Bodtum su kaynaklarında yayacağı tehdidi değerlendirebileceğimiz bir sunumun 

yapılmasını öneriyoruz. 25 yıl daha ömrü uzatılan termik santralleri için toplantı talep 

ediyoruz. 

- Arif Yılmaz, bu konuda verdiğiniz dilekçeniz masamızda dedi. 

- En büyük tehlike şu anda çevre. Bunun bilincindeyiz en temel konularımızdan biri, 

organize etmeye gayret edeceğiz. 

- Temmuz Ağustos ta Bodrum Su Kaynaklarının olduğu alanın istimlak çalışmaları 

yapıldığını duyduklarını konunun aciliyetini ilave etti Deniz Gümüşalp. 

- Arif Yılmaz konunun aciliyetinin farkında olduğunu söyledi. Konu nile ilgili acil çalışma 

gruplarının oluşmasını önerdi. 

- Toplantımıza katılım çok güzel oldu bu beni geleceğe yönelik umutlandırıyor dedi ve 

katılımcılara teşekkür etti. 

- Saat 15:53 de toplantı sonlandırıldı. Güney Şirin  ve Mehmet Doğan  divana teşekkür 

etti. 

-                                                                                 

-                                                                                          Firdevs Şengül 


