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BODRUM KENT KONSEYİ EYLÜL AYI OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI 

Açılış ve saygı duruşundan sonra BKK Başkanı Arif Yılmaz seçimli genel kuruldan,bu tarihe kadar geçen 

dnemde hayata geçirdikleri faaliyetlerinin sunumunu yaptı. 

1-Arif Yılmaz tarafından gündem okundu ve sunulan önergelerin gündeme alınması konusu genel 

kurulun onayına sunuldu. ÖNERGELERİN GÜNDEME ALINMASI KONUSU OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 

2-Mahalle Meclisleri yönergesinde üçüncü bölüm madde 5’te geçen seçim tarihinden 60 gün önce ki 

tarih ifadesinin, seçim tarihinden 15 gün önce ki tarih şeklinde değiştirilmesi OY BİRLİĞİ İLE KABUL 

EDİLDİ: 

3- MMY beşinci bölüm madde 7/2’nin Kent Konseyi  ve/veya Mahalle muhtarlığınca bu yönergenin 5. 

Maddesine göre hazırlanan seçmen listesi mahalle meclisi seçimlerinden en az 20 gün önce 

muhtarlıkta ve mahalle meclisi ofisinde asılarak ilan edilir. Seçmen listesi askı süresi 10 gündür. 

Listelere itiraz süresi seçmen listesi askı süresinin bitim tarihinin ertesi günü başlamak üzere 5 iş günü 

sonra saat 17.00 de sona erer.İtirazlar Kent Konseyi ve/veya muhtarlığa gerekçesi belirtilerek yazılı 

olarak yapılır.İtirazlar Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından itiraz süresinin sona erdiği tarihin 

ertesi günü başlamak üzere 4 gün içinde karara bağlanır,gerekçesi ile ilan edilir vve listeler kesinleşir 

şeklinde değiştirilmesi OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 

4-MMY altıncı blüm madde 11/5’in Mahalle Meclisi bir gündem dahilinde ayda en az bir kez düzenli 

olarak toplanır. Gündem Yürütme Kurulunca hazırlanıp 4 gün öncesinden meclis temsilcilerine 

gönderilir, Kent Konseyi web sayfasında, mahalle meclisinin sosyal medya hesaplarında ilan 

edilir.şeklinde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. 

5-MMY altıncı bölüm madde 11/6’nın Meclis toplantısını en az biri kadın,biri yürütme kurulu üyesi en 

az üç kişiden oluşan divan yönetir.Divan toplantı notlarını 24 saat içinde yürütme kuruluna 

gönderir,kent konseyi mahalle meclisi sayfasında ilan edilir.şeklinde değiştirilmesi OY BİRLİĞİ İLE 

KABUL EDİLDİ: 

6-MMY altıncı bölüm madde 11/7’nin 1/5 temsilcinin imzasıyla görüşülmesi istenilen konu gündem 

yapılamak suretiyle Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapılması için Yürütme Kuruluna başvuruda 

bulunulur.Yürütme Kurulu bu isteği acil olarak gündemine alarak Mahalle Meclisi’nin olağanüstü 

toplanmasını sağlar.şklinde değiştirilmesi OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 

7-MMY altıncı bölüm madde 12/3’ün sosyal medya hesaplarında ve mahalle meclisi ofis ve 

muhtarlıkta ilan edilir,şekinde değiştirilmesi OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 

8-Nergis KARATOPRAK sözz alarak,MMY’de geçen 1 kişinin üç defa başkan seçilemeyecek olması 

ifadesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Turgutreis Mahalle Meclisi eş başkanı 

olarak kendisinin henüz yeni seçildiğini ancak MMy gereği meclislerinin şu an yeniden seçime gidecek 

olması konusunda ki rahatsızlığını ifade etti. 

9-Arif YILMAZ Kent Konseyi görüşünün oluşturulacağı oylama gerektiren konuların gündemde öne 

alınmasını önerdi ancak Figan Erozan Kadın Meclisi temsilcisinin iş yoğunlu nedeniyle sunumunu 



gündemde geçen sıraya göre yapması gerektiğini hatırlatması üzerine Kadın Meclisi sunumuna 

başladı. 

10-BKK Kadın Meclisi Temsilcisi Evrim İnan meclis çatı altında bugüne kadar yapmış oldukları 

faaliyetlerin sunumunu yaptı. 

11-Bodrum Kent Konseyi Kıyı Komisyonu sözcüsü Sema Höcek kıyı taramaları ile tespit ettikleri 

kanuna aykırı yapılanmaları kendi çektikleri fotoğraflar eşliğinde sundu. 

12-Gündem’in 7. Maddesinde ki konular kent konseyinin görüşünü oluşturacak kararların alınması 

amacıyla öne alındı ve görüşmeye geçildi. 

13-TMMOB adına Levent Kalyoncu Bodrum çevre yolu hakkında teknik ve detaylı  bir sunum 

gerçekleştirdi. 18.300 km’lik bir hat üzerinde ve bunun 9500 metre karelik alanın 1.derece doğal sit 

alanı olduğunu ve 5 km lik kısmının da yeşil alan olduğunu ifade etti. 

14-Bodrum trafik sorununun çözümü için yeni yol inşaatları değil yeni çözüm yolları geliştirmemiz 

gerektiği iade edildi. 

15-Ak Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen Bodrum Çevre Yolu’nun faydalarından ve gerekliliğinden söz 

etti. 

16-Bodrum Çevre Yolunun yapılması 2 red oyu ile BKK destek vermediğini, trafik sorununun çözümü 

için alternatif yolların geliştirilmesi gerektiğini OY ÇOKLUĞU İLE KABUL ETTİ. 

17-Adalıyalı’nın yapılaşmaya açılmaması ve burada yapılacak her türlü yapılaşmanın bölgemize zarar 

vereceği konusunda BKK OY BİRLİĞİ İLE ORTAK GÖRÜŞ OLUŞTURDU. 

18-Küdür de yapılaşmanın olmamasın ve mera vasfını koruması gerektiği konusunda BKK OY BİRLİĞİ 

İLE ORTAK GÖRÜŞ OLUŞTURDU. 

19-Res konusunda Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği adına Füsun Yorgancıoğlu 

sunum yaptı. Res konusunda yoğun bir yerleşim alanının olduğu Bodrum Yarımadasında Res enerisine 

değil insanların yaşama alanı ile iç içe konumlandırılan reslerin yerine duyulan tepki görüşüldü ve bu 

konuda BKK OY BİRLİĞİ İLE ORTAK GÖRÜŞ OLUŞTURDU. 

20-Cumhuriyet Halk Evleri adına Şükran Engin sunum yaptı. 

21-Tiyatroda Çağdaş Arayışlar Çalışma Grubu adına Aysun YONTAR sunum yaptı. 

22- Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Çalışma Grubunun sunduğu önerge OY BİRLİĞİ İLE KABUL 

EDİLDİ: 

23-AKTUR Sitesi’nin orman alanının imara açılması konusunda yaşadığı sorun Mehtap Üstün 

tarafından gündeme getirildi. 


