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Bu kitabın yayın hakları Bodrum Sanayici İşadamları Derneği (BOSİAD)’ne 
aittir. Kitaptaki bölümlerin veya bir kısmının fotokopi, ofset, teksir ya da başka 
yollardan çoğaltılması ancak Bodrum Sanayici İşadamları Derneği (BOSİAD)’nin 
onayı ile olabilir. Yayın adı belirtilmek koşuluyla alıntı yapılabilir. Yazılarda 
ileri sürülen görüşlerin sorumluluğu yazarlarına veya konuşmacılarına aittir. Bu 
kitabın ikinci bölümünde yer alan metinler sempozyum sırasındaki kayıtların 
çözümünden oluşmaktadır.
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Önsöz

Canlı varlıkların tabi oldukları kaçınılmaz bir kural vardır; doğarlar, büyürler, 
gelişirler ve ölürler. Aynı döngü devletler, medeniyetler, milletler ve kentler için 
de geçerlidir.

Tek farkla; sosyal hadiselerde ölümü gündemden düşme, cazibesini kaybetme, 
sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerleri yitirme olarak algılamak daha doğru 
olur. Bir başka deyişle; dejenerasyon, deformasyon, başkalaşma ve yok olma 
süreci. Roma medeniyetinin, Batı’daki Rönesans ve reform devrini tetikleyen 
Endülüs medeniyetinin, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerinin hayat sahnesinden 
çekilişlerinin ana nedeni ne olabilir? İsterseniz kendi coğrafyamıza bir göz 
atalım. Hititler, Sümerler, Asurlar, Frigyalılar, Keldaniler... Bugün onlara ancak 
tarihin tozlu sayfalarında rastlayabiliyoruz.

Dönemlerinde ve bölgelerinde büyük güç olan, dünyaya bile hükmeden 
medeniyetlerin ve milletlerin yok oluş sebepleri nelerdir? Böyle devasa bir 
soruyu sadece ekonomik nedenlerle izaha kalkışmak hem komik, hem de 
yetersizdir. Tüm bilim dallarını ilgilendiren bu soruya bulunan ortak cevap; 
topyekün YOZLAŞMA, yani kimliksizleşme.

Bir topluluğu millet yapan ne varsa tüm değerleri, kültürü, tarihi, gelenekleri, 
musikisi, yaşam tarzı, folklorik (halkbilimsel) birikimleri, velhasıl ona ait her 
şey yabancı kültürlerin etkisiyle veya kendini yenileyememe ve ifade edememe 
sonucu yozlaşmaya başlarsa, dejenere olursa, mensupları tarafından itilir 
kalkılırsa ve bu değerler çatışmasında günü birlik çıkarlar ve sadece ekonomi 
tek belirleyici olursa işte orada yozlaşma var demektir.

Yozlaşmanın olduğu yerde orijinalite ve özgünlük kalmaz; bayağı, sığ ve kuru 
bir taklitçilik hemen boşluğu doldurur.

Yukarıdaki değerlendirmeleri Bodrum ölçeğine taşıdığımızda gerçek sorun 
kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Türk turizmine ebelik etmiş, orijinalitesiyle, 
tarihi ve kültürel değerleriyle eşsiz güzellikteki koyları ve doğasıyla Bodrum bu 
sürecin neresindedir? İşte anahtar soru budur.



Bu sorunlar daha çok konuşulacak ve tartışılacak. Ama her tartışma ve her 
toplantı bizi ana nedenden uzaklaştırıyor. Yöntem yanlış olunca, teşhis ve tedavi 
de yanlış  oluyor.   Sorun diye  tartışılan bir  çok  şey  aslında  sonuç.

Bodrum’un tek sorunu var; KİMLİK. Biraz açarsak; Bodrum turizmin başladığı 
dönemde hangi değerlerle dünya markası oldu? Şimdi değerlerini ve geleceğini 
niçin yitiriyor? Mesele burada yatıyor. Herkes olaya kendi rant penceresinden 
bakıyor. Halbuki Bodrum beyin travması geçiriyor. Geleneğe, geçmişe, kendine 
ait ne varsa ya unutturuluyor ya da yok ediliyor. Çarpık yapılaşma, betonlaşma, 
çevre, altyapı, su, yol, turizm çeşitliliği ve turizmi 12 aya yayma vs. bunların 
hepsi sorun, üstelik aksini iddia eden de yok. Teşhis tamam, önemli olan tedavi 
yönteminde ve süreçte uzlaşmak.

Bu sempozyumun en büyük amacı birinci elden, teorisyenlerle, pratisyenleri 
buluşturup, aynı şeyleri yıllarca tartışıp zaman kaybetmemek. O kadar bol 
vaktimiz yok, çünkü hasta ameliyat masasında operasyon bekliyor. Onun için 
elimizi çabuk tutmak zorundayız.

Her şeye rağmen Bodrum ümitsiz vaka değil. Önce bunu kabullenmemiz lazım. 
İkinci adım olarak yanlışlıkların kabul edilmesi, nedenleriyle beraber sorunların 
tespiti, çözüm önerilerinin olgunlaştırılması, buna paralel olarak orijinal ve özgün 
projelerin hazırlanması, son olarak da bütün bunların 50 yıllık bir “STRATEJİK 
PLAN” ışığında yapılması bize bir yol haritası çıkaracaktır. Bunun için “Bodrum 
Yarımadası koruma-gelişme ve rehabilitasyon” merkezine ihtiyaç var.

İşte, “VİZYON 2023 SEMPOZYUMU” fikri bu ihtiyaçtan doğdu. Sempozyuma
gösterilen ilgi ve çıkan sonuçlar ümitlerimizi daha da yeşertti. Tertip heyetinin ve 
katılımcıların aylar süren heyecanlı ve samimi çabaları BOSİAD’a daha büyük 
sorumluluklar yükledi. Misyonunun bilincinde olan bir sivil toplum örgütü 
olarak BOSİAD bundan sonra da yeni açılımlara ışık tutmaya ve yol açmaya 
devam edecektir.

Vizyon 2023 Sempozyumunu yaptığımız 31 Mart 2007 tarihinden bu kitabın 
yayımlanmasına kadar bir yılı aşkın süre geçti. Tertip Komitesi olarak bu süreyi, 
tepkileri gözlemekle ve sempozyumun uyandırdığı yankıları izlemekle geçirdik. 
Gördük ki “Vizyon 2023” bir çok yeni çalışmaları ve beyin fırtınalarına ışık 
tutmuş, kurumlara ve halka “Ortak akıl” etrafında kenetlenme ihtiyacını şiddetle 
hissettirmiş.



Şöyle ki: Sempozyumun akabinde iki önemli bilimsel ve teknik çalışma daha 
gerçekleştirildi. Birincisi Deniz Ticaret Odasının önderliğindeki ARAMA 
KONFERANSI, diğeri de TMMOB’nin gerçekleştirdiği “Bodrum Yarımadası’nın 
Çevresel ve Yapısal Geleceği” konulu sempozyum.

Bodrum’un geleceğinin temel taşlarını oluşturacağına inandığımız bu üç önemli 
çalışma bizi aynı çözüm önerilerinde buluşturacağından eminim. Beklentimiz 
odur ki erki elinde bulunduran, sorumluluk üstlenmiş, yetkilendirilmiş, 
atanmış ve seçilmişlerin bu süreci bir orkestra ahengiyle koordineli bir şekilde 
değerlendirmiş olsunlar.

Başta proje ortaklarımız Bodrum Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut 
KOCADON’a, Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Sn. Prof. Dr. Çınar 
ATAY’a, Sempozyum Tertip Komitesi Başkanı Sn. Güman Kızıltan’a ve tüm 
üyelerine, Sempozyum modaratörü Sn. Can PULAK’a, sivil toplum örgütlerine, 
Sempozyum öncesi görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan Siyasi Partilerin İlçe 
başkanlarına, Belediye Başkanlarımıza, Akademisyenlere, Bürokratlara özellikle 
bu organizasyonun koordinatörlüğünü büyük özveri ile yürüten Sayın Semih 
Adıyaman’a, KENT Medya Grubu’na ve diğer basın mensuplarına, velhasıl 
sempozyumda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.

Daha güzel, daha mutlu, daha korunmuş ve daha aydınlık bir Bodrum için 
elele...

Ahmet KARATAŞ 

BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı



Başlarken

Bodrum Yarımadasının günümüzde yaşanan sorunları üzerine yeniden bir ortak 
akıl değerlendirmesi yapılma fikri Bodrum Ticaret Odasının dört numaralı Turizm
ve Taşımacılık Meslek Komitesinin 2007 yılı Mayıs ayı toplantısında gündeme 
geldi. “Bugüne kadar çok toplantı yapıldı, hiçbiri ciddiye alınmadı” dendi. 
Daha sonra Bodrum Sanayici ve İşadamları Derneği’nin davetiyle, sezonun 
turizm gerçeklerinin tespiti üzerine yaptığım bir konuşma ertesinde, “Bugün 
ki durumdan madem memnun değiliz, bu gerçeğin nedenlerini irdeleyecek bir 
toplantı yapalım” fikri o konuşma ertesinde yeniden ortaya atıldı. Tam o sıralarda
Dokuz Eylül Üniversitesi’nin iki ayrı bölümünden biri yarımadanın tümünde 
iş yeri sayımı yaparken, diğeri başlarında akademik liderleri ile birlikte ulaşım 
sorunu ile ilgili mezuniyet projeleri üretiyordu. Öğrencilerin birebir sorunlarla 
karşılaşmaları, bizlerinde bulunduğu ortamda gündeme gelince, hocalarımız 
Bodrum için bir şeyler yapabilir miyiz?” diye ortak bir sempozyuma katkıda 
bulunabileceklerini belirttiler. Neticede Bodrum Ticaret Odası, BOSİAD ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Plancılığı Bölümü ile birlikte 
“VİZYON 2023 Bodrum’da Yeni Açılımlar ve Yeniden Yapılanma Sempozyumu” 
kararı verilmiş oldu.

Bu toplantıya toplumun her kesiminden uzman, eğitimci politikacı, kamu 
görevlisi teknokrat, tam 17 seçkin kişiyi bizlerle “Bodrum’un sorunları” üzerine 
görüşlerini paylaşmak üzere kentimize davet ettik.

Toplantı öncesi iki aydan fazla bir süre “kimi davet edelim, nasıl dengeli bir 
beraberlik, tarafsız analitik bir yaklaşımla en doğru neticeleri elde edebiliriz” 
diye düşündük. Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli’ye muhtelif seyahatler yaptık, 
ince eleyip sık dokuduk. Ticaret Odasında ve bazen kendi ofislerinde ilçemizin
politik liderleri ve bazı sivil toplum liderleri ile ön görüşmeler yaptık. Ayrıca 
kamu görevlilerini bilgilendirip, gerekli izinleri aldıktan sonra, organizasyonun 
kusursuz olabilmesi, davetlilerin belirlenmesi, mümkün olan her kesimden



temsilcinin çağrılması için azami gayreti sarfettik.

Çalışmaların en başından sonuna kadar Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut 
KOCADON’un destekleri ile Can PULAK, Oğuz POYRAZ, Kerim CANGIR, 
Çınar ATAY ve Mustafa ER’in katkıları olmasaydı böyle geniş katılımlı ve çok 
taraflı ama sadece Bodrum’un yararları için bir sempozyum organizasyonunun
altından kalkamazdık.

“VİZYON 2023” çalışması BOSİAD Başkanı Ahmet KARATAŞ’ın ilerici 
vizyonu, kültürü, uzlaşmacı ve analitik yaklaşımları ve Yrd. Doç.Dr.Yük. Mimar 
İbrahim BAKIR’ın yoğun emekleri ve gayretleri ile kitap haline geldi.

Ve şimdi huzurlarınızda... Bütün iyi niyetlerimize rağmen hata ve eksikleri 
ile tamamlanan bu çalışma; yaşanan süreci uzmanların ağzından yansıtan bir 
ilk değerlendirme olması ve Yarımada’nın sorunlarına bütüncül bir bakış açısı 
kazandırması yönüyle şu anda devam etmekte olan “Arama Konferansı”na 
ve bundan sonra yapılacak olan benzer diğer etüdlere, ışık tutacağını ümit 
etmekteyim.

Şimdi sıra bu söylemler ışığında Bodrum Yarımadası’nın geleceğini inşa edecek 
yerel ve kamu yöneticilerimizdedir. Ve de onları seçecek veya tayin edeceklerde. 
Şimdi söz onların...

Semih ADIYAMAN 
Genel Koordinatör



Editör’den

Kişilerde olduğu gibi her türlü örgütlenmeler ve kurumlar da belirli aralıklarla 
gelecekte varmak istedikleri durumu belirlemek için muhasebe yaparlar (mali 
yılbaşlarındaki gibi) geleceklerini yönlendirmeye / planlamaya çalışırlar. Ülkeler 
de bu muhasebeyi yaparlar ki vatandaşları daha iyi koşullarda yaşayabilsin. Yıllık 
bütçe düzenlemeleri, beş yıllık planlar gibi resmi muhasebe dönemleri olduğu 
gibi, ülkenin kuruluşu gibi önemli tarihlerin belli aralıklarla hatırlanması ile de 
geleceğin daha iyi kurgulanması arzu edilmektedir. 10., 50., 75.yıl dönümleri 
gibi 2023 yılı da Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle bu 
muhasebe önemlidir. Ülkemizde birçok kamu kurumu Atatürk’ün gösterdiği 
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma hedefinde nerede olduğunu / olacağını, daha
100. yıla ulaşmadan belirlemeye çalışmaktadır.

Bodrum Yarımadasında yaşayanlar ile bundan etkilenenler de (taraflar, aktörler)
hukuki bir zorunluluk olmamasına rağmen bu önemli güne ulaşmadan muhasebeye 
başlamışlardır. BOSİAD’ın girişimi ile başlayan bu çaba; ülkemizde çok da 
alışık olmadığımız tüm toplum kesimlerinin yaşadığımız çevrenin geleceğine 
ilişkin görüşlerini belirlemeleri ile katılımlı bir planlama yapmak ve geleceğimizi 
sağlıklı şekilde belirleme açısından önem taşımaktadır.

Bodrum Sanayici ve İşadamları Derneği (BOSİAD), Dokuz Eylül Üniversitesi 
ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO)’nm birlikte organize ettiği “Vizyon 2023, 
Bodrum’da Yeniden Yapılanma ve Yeni Açılımlar Sempozyumu”nda konu, 
İnceleme ve Değerlendirme Grubu gözetiminde;

1. İlgili kişi, STK ve meslek örgütlerinin sempozyum öncesi görüşlerinin
 yazılı olarak alınması,
2. İlgili merkezi ve yerel yönetim temsilcilerinin görüşlerinin sempozyum
 günü sunum olarak alınması,
3. Sempozyumda konu ile ilgili uzmanların görüşlerinin sunumu ile   
 birlikte, izleyicilerin soru ve önerilerinin yazılı olarak alınması biçiminde 
ele alınmıştır. Sempozyum sırasında ve öncesinde her kademede ortaya çıkan 
görüşler İnceleme ve Değerlendirme Grubunca derlenmiş ve bir sonuç / basın 
bildirisi ile kamuoyuyla paylaşılmıştır.



Belirtilen sürece göre hazırlanmış bu yayının Bodrum Yarımadasının geleceğinin 
belirlenmesinde ve ülkemizde benzer çalışmalarda yardımcı olmasını diliyorum. 
Ayrıca sempozyumun düzenlenmesinde ve bu yayının gerçekleşmesinde, başta 
BODTO, BOSİAD ve Dokuz Eylül Üniversitesi olmak üzere, tüm emeği 
geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.

Yrd. Doç. Dr İbrahim Bakır

Konya Selçuk Üniversitesi, 
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi, 
ibakir@selcuk.edu.tr
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BÖLÜM. 1

SEMPOZYUM ÖNCESİ KİŞİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE

MESLEK ODALARININ GÖRÜŞLERİ



2

BODRUM TİCARET ODASI’DAN 
KERİM CANGIR’IN GÖRÜŞLERİ

Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in başlangıcında Batı Anadolu’da balıkçılık, 
süngercilik ve tarımla geçinen bir sahil kasabası olan BODRUM’un tarihi M.Ö 
3000 yıl öncesine dayanıyor. 1880’de 5500 olan yaşayan nüfus, Kurtuluş Savaşı 
sonrası yaşanan mübadeleden etkilenmiş 1927 nüfusu 4700 olmuştur. Bahse 
konu olan merkez nüfus 1965’de 5137, 1967’de 6552’dir.

Turizm’in ev pansiyonculuğu ile başladığı Bodrum’da, kalıcı nüfus turizme bağlı 
olarak artmaya başlamış 1975’de 13.000,1985’de 25.000 olmuştur. 2007’de 
Bodrum’un merkez olarak 50.000, yarımadayla beraber 130.000’e ulaşan kalıcı 
kış nüfusu, yazın 1 milyona dayanmaktadır. Yetmişli yıllarda ev pansiyonculuğu 
ile başlayan turizm hareketliliği Bodrum halkının misafirperverliği, hoşgörülü
yapısı ile ivme kazanarak, tarım ve balıkçılıkla geçinen geleneksel nüfusun 
dışarıdan gelenlerin de katkısıyla birinci ekonomik uğraşısı turizm olmuştur. 
1995 yılında merkezde Maya Otel’de Bodrum Belediyesi ile Akdeniz Ulusları 
Akademisi Vakfınca düzenlenen “Bodrum Gelişme Senaryoları Sempozyumunun 
esas konusu “Bodrum Anadolu Yarımadası sahilinde bir tatil kasabası mı” ya da, 
“Bodrum Akdeniz’de bir TURİZM MERKEZİ mi” olsun idi.

Bodrum geçen 30-40 yıl içinde alt yapı ve üst yapı eksikliklerine rağmen 
Akdeniz’de bir Turizm Merkezi bir Dünya kenti olmuştur. Dünya Kenti Bodrum, 
75.000/turizm yatağı (30 - 40 bini nitelikli yatak), denizde 10 bin yat yatağı (5 - 6 
bin nitelikli) ile Türkiye ekonomisine 1 milyar dolar katkı sağlamaktadır. Ayrıca 
Bodrum ve çevresi Kültür Balıkçılığından da yılda 300 - 350 bin dolar ilave 
gelir sağlamaktadır. Bodrum, turizmden ülke ekonomisine verdiği bu desteğinin 
karşılığını yatırım olarak devlet’ten geri alamamaktadır. Bodrum, Havalimanı ve 
Havalimanı - Bodrum Karayolu dışında ciddi katkı almamıştır.

Bodrum yarımadası yaklaşık 557 km2 alana sahiptir. Bodrumun üçte ikisi orman 
alanıdır. İlk çevre düzeni planı 1981 yılında Bayındırlık Bakanlığınca yapılmış.
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Yapılaşma alanı 1100 hektardır. 1985 yılında 3194 sayılı imar kanunuyla çevre 
düzeni planlarındaki 1/5000-1/1000 ölçekli planları yapma yetkisi Belediyelere 
verilmiştir. Bodrum yarımadasındaki yoğun 2. konut planları 1985’den önce 
Bayındırlık Bakanlığınca (1/25.000,  1/5000,  1/1000) yapılmıştır.

Örnek; Bank ev (Bağla Koyu), Akdeniz Tatil Sitesi, Spor kent Sitesi (Yalıkavak), 
Kamelya Kooperatifleri (Gümüşlük). 1985 yılından sonra da; 1/25.000 ilave
planlar Bayındırlık Bakanlığınca yapılmış, 1/5000 ve 1/1000 uygulama planları 
Belediyelerce yapılmış Bakanlıkça onaylanmıştır. Bu anlamda Bodrum’daki 
2. konut fazlalığının esas sorumluları yerel yönetimler değildir. 1991 yılında 
1/25.000’lik çevre düzeni planı Bakanlıkça güncelleştirildi.

2000’de yine Bakanlıkça yapılan 1/25.000 revizyon çevre düzeni planı; 
Bodrum’da çok katlı yapılaşmaya izin verdiği ve Mavi yolculuk koylarını 
imara açtığı için, beldenin yerel insiyatifince Danıştay’a dava açıldı. Danıştay
yürütmeyi durdurdu. Dava süreci halen devam ediyor.

Bu arada 1/25000’lik plan yapma yetkisi Bayındırlık Bakanlığından Çevre ve 
Orman Bakanlığına, sonra da Ağustos 2005’te çıkan Yerel Yönetim Yasasıyla İl 
Özel İdareleri vasıtasıyla İl Genel Meclislerine verildi.

Bu konuda ön hazırlıklar yapılırken, Bodrum’da Kasım 2006’da planlama 
yetkileri tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verildi. Bodrum Yarımadası 
“Turizm Kültür Koruma ve Gelişme Bölgesi” ilan edildi. Bu karar kanımca 
mevcut iktidarın AB’ye giriş sürecinde her alanda yerelliği savunmasına ters 
düşüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise; Belediyelerin bu işi yapamadıkları, 
yolsuzluğa, rüşvete bulaştıkları, alt yapıyı yapamadıkları, Bodrum’u ikinci 
konut mezarlığı yaptıkları gerekçesiyle planlama yetkilerini aldıklarını; eksik 
alt yapıları kısa zamanda yapacaklarını söylüyor. Bodrum kamuoyu ise özellikle 
Mavi Yolculuk için Bodrum Yat Turizmi (günübirlik ve haftalık turlar) için hayati 
öneme sahip orman alanlarının, koylarının imara açılmasını (Nitelikli Turizm 
Yatağı, 5 yıldızlı otel gereksinimi gerekçesiyle) istemiyor.

Bölgedeki havalimanının uluslararası tarifeli uçuşlara açılabilmesi için 100 
bin nitelikli yatağa gereksinimi olduğundan hareketle; şu an Bodrum’da 40 - 
50 bin nitelikli yatak mevcut. 40 - 50 bin de Turizm ve Kültür Bakanlığı’nın 
katkılarıyla
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mevcut otellerin reorganizasyonundan Butik Otel tarzında faydalanması 
ile sağlanabilir. İlave olarak Bodrum 1/25.000’lik çevre düzeni planımız 
da yapılaşmamış turizm alanlarından ve Havalimanı çevresindeki (Güllük, 
İasos, Kazıklı, Ören) bölgedeki nitelikli yataklar ile de, havalimanının rantabl 
çalıştırılacağını düşünüyoruz.

Bodrum Turizm Kültür Koruma ve Gelişme Bölgesi ilan edildikten sonra 
Bakanlıktan beklentilerimiz:

Yerel Belediyelerin yapamadı diye haksız yere eleştirildiği, alt yapı eksiklerinin 
yapılacak planlar dahilinde kısa dönemde yapılması en büyük beklentimizdir.

Arıtma Tesisleri
Bodrum merkezde kanalizasyon sistemi çalışıyor. İçmelerdeki arıtma tesisi 
(9O’lı yıllarda Turizm Bakanlığı’nca yapıldı) çalışıyor.

Bitez ve Göltürkbükü’nde yine Turizm Bakanlığınca yapılan arıtma tesisleri 
eksiklikleriyle çalışır durumda. Derin deşarj yapılan Bodrum Gümbet arıtma 
tesisi acilen yapılmalıdır. Bodrum Belediyesi yoğun çalışmasına rağmen 
(Belediyece arsa sağlandı, Anıtlar kurulundan onay çıkmadığı için) başlanamadı. 
Yine Bodrum Torba’da İller Bankasınca kanalizasyon isale hattı 2-3 sene önce 
yapıldı, fakat Demir bölgesinde orman arazisindeki yer sorunu Çevre ve Orman 
Bakanlığınca çözülemediği için hala beklemede.

Yalıkavak’ta Kanalizasyon isale hattı ve arıtma tesisi ihalesi yapıldı, çalışmalar 
sürüyor.

-  Gümüşlük Belediyesi de ihale aşamasında,
-  Turgutreis’te isale hattı bitmiş durumda, arıtma tesisi bekleniyor.
-  Mumcular Belediyesi isale hattı yapıldı, arıtma bekleniyor.
-  Bitez - Göltürkbükü’nde, ilave isale hattı ve arıtma tesisi ilaveleri gerekiyor.
-  Konacık ve Ortakent Belediyeleri’nde planlama çalışmaları devam ediyor.

Yine Turizm Kültür Koruma ve Gelişme Bölgesi, ilanıyla gündeme gelen Turizm 
altyapı Birliklerinin 2007 sonuna kadar kurulmasıyla mevcut Yanmada Belediyeler 
Birliği işlerliğe kavuşacak diye düşünüyorum. 10 yıl önce kurulan Yarımada
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Belediyeler Birliği, Belediyelere sadece tavsiye yetkisi verdiğinden işlerlik 
kazanamamıştı. Turizm alt yapı birliklerinin kurulmasıyla Yarımada Belediyeler 
Birliği de işlerliğe kavuşacaktır.

Katı Atık
Yarımada Belediyeler Birliğince planlama, yer seçimi konusunda çalışmalar 
sürüyor. Sızdırmasız, çevreye zarar vermeyen tüm atıkların değerlendirildiği 
Yarımada’da bir ortak tesis gerekli.

Su
Yarımada su bakımından fakir durumda. Bodrum Merkez Belediyesi, Mumcular 
barajından arıtarak su temin ediyor. Diğer Belediyeler sondaj kuyularıyla suyu 
temin ediyorlar. Belediyeler Birliği’de DSİ kanalıyla gelmesi için çalışıyor. DSİ 
Geyik barajından (Milas’ta) Yeniköy Termik Santraline verilen sudan MİLAS-
Karacahisar (Mumculara yakın)’dan Mumcular Barajına su akıtılarak Mumcular-
Bodrum, Bodrum’dan da yarımadaya ring isale hattıyla Belediyelere suyu getirip 
Belediyeler kendi dağıtımlarını yapacaklardır. Yarımada’da özellikle suyun tekel 
olmaması için DSİ’ce getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada havalimanı 
civarında (Yaşyer Savran köyü Sodra dağı eteğinde) bulunan yarı tuzlu suyun 
değerlendirilmesi ve muhtelif beldelerde deniz suyunun direkt arıtılmasıyla su 
temin edilerek de suda tekel oluşumunun önüne geçilebilir.

Elektrik - Enerji:
TEDAŞ kanalıyla dağıtımı yapılan hattın güçlendirilmesi özellikle Bodrum’da 
Rüzgar ve Güneş enerjisinden yararlanılması, Önümüzdeki 20 yıllık süreçte en 
çok çalışılması gereken konular.

Ulaşım:
Havalimanından Bodrum’a çift geliş - gidişli yol Turgutreis’e kadar ulaştırılmalı. 
Torba - Göltürkbükü, Gündoğan, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis ringi geliş
- gidişli hale getirilmeli. Bodrum Merkezdeki yol, Torba’dan Gökçeler 
üzerinden
Bitez kavşağına - Ortakent’e ulaşılarak şehir içi yola dönüştürülebilir. (Yeni yol
güzergahında yapılaşma riski ortadan kaldırılmalı)

Arkeolojik değerler yeniden gözden geçirilmeli (Mouselum, Mindos Kenti,
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Pedesa Kalesi). Özellikle Bodrum Merkezde Sanayi Sitesi altındaki Gymnasium 
ortaya çıkarılmalı. Gymnasium’un gün ışığına çıkarılması Bodrum’da turizm 
çeşitliğine büyük bir ivme katacaktır.

-  Spor alanları daha da çoğaltılarak turizme katkı sağlanmalıdır.
-  Kongre Merkezleri yapılarak kongre turizmden faydalanmalıdır.
-  Termal Enerji yönünden çalışmalara devam edilerek yeterli termal su bulunursa 
termal sağlık turizminde faydalanmalıdır. Termal suyun evlerin ve otellerin 
soğutma ve ısınmasında kullanılması sağlanmalıdır.

Yarımada da Merkez dahil on bir Belediye mevcut. On bir Belediye’nin farklı 
siyasi partilerden oluşması, beldelerin çıkarlarının farklı değerlendirilmesinden 
dolayı farklı davranabilmektedirler. Yaz - Kış nüfus farklılığından dolayı yeterli 
hizmet ve denetimi sağlayamamaktadırlar. Belediyelerden gücünün üstünde 
hizmet beklenmektedir. Bitez, Konacık ve Yalı Belediyeleri Bodrum Belediyesine 
bağlanarak; Turgutreis - Gümüşlük, Gündoğan - Göltürkbükü Belediyeleri 
birleştirilerek Yarımada Altı Belediye’ye dönüştürülmelidir.

Merkez Bodrum Belediyesine Büyükşehir Belediyesi Kanundan (3030 sayı 4 
kanun) esinlenerek özel yöreler Belediyeleri veya Turizm Kentleri Belediyeleri 
(veya başka bir isim altında) oluşturulmalıdır. Bu statüye Bodrum gibi benzer 
sorunları olan Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Kaş - Finike, 
Alanya, Ürgüp vs kentler dahil edilebilir. Bodrum’da, Muğla Üniversitesine 
(veya başka bir üniversiteye) bağlı bir kampus oluşturulmalı. (Mumcular bölgesi 
veya Yalı Belediyesi için de olabilir.)

Yarımadadaki tarım alanlarında (Mumcular sulama bölgesi) organik tarım 
teşvik edilmeli. Bodrum merkezde önümüzdeki günlerde hizmete girecek olan 
Gemi Yanaşma İskelesinin çalışabilmesi için, Bodrum merkeze gelen yaya 
yolu iyileştirilmeli ve imar planında mevcut fakat halihazırda açılmamış olan 
Yokuşbaşı - İçmeler arasındaki ana arter yol acilen açılmalıdır.

Yine imar planında mevcut olan İçmelerdeki Yeni Bodrum Limanı acilen hayata 
geçirilmelidir. Mevcut Bodrum Limanı tarihsel Bodrum Guletlerinin artması 
ve yeni yapılan guletlerin 50 mt. büyüklüğüne dayanmasından dolayı yetersiz 
kalmaktadır. İçmelerdeki Yeni Bodrum Limanı guletlerimiz için hem bir liman 
hem de İçmeler’deki tersanelerin gelişmesine, çekek yeri olarak kullanılmasına
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da katkı sağlayacaktır.

SONUÇ
Bodrum; Merkezdeki ve Yarımada’daki arkeolojik tarihsel değerlerden dolayı 
Anıtlar Kurulunca yapılan ve uygulanan koruma amaçlı imar planındaki İKİ 
KATLI - BEYAZ BADANALI EVLERİ sayesinde BODRUM, Akdeniz’de bir 
TURİZM merkezi olmuştur. İleriki yıllarda da imar yönetmeliğimizdeki bu İKİ 
KATLI, BEYAZ BADANALI EVLER korunmalı, BODRUM 2023’de kimliğine 
karar vermiş, vizyonunu yakalamış olmalıdır.

BODRUM TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU A.
Dr. Kerim CANGIR
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BODRUM SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ 
(BOSİAD)’NİN GÖRÜŞLERİ

Bilindiği gibi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2003 yılında hazırlanan 
1/25.000 Ölçekli Bodrum Yarımadası Çevre Düzeni Planı için Danıştay 6. 
Dairesi’nin kararı ile “Yürütmeyi Durdurma Kararı” verilmiştir. Görüşümüz 
odur ki her şeyden önce bu kararın dayanağı olan bilirkişi raporunda planı 
iptale götüren ana nedenlerin Sayın Bakanlığımız uzmanları tarafından iyi 
incelenerek halihazırda yürütülmekte olan Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm 
Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni İlave ve Revizyon 
Plan Çalışmalarında aynı hatalara hukuken düşülmemesi öncelikle tavsiye 
edilmektedir.

Bodrum Yarımadası’nın sahip olduğu zengin doğal, kültürel, tarihsel - 
arkeolojik değerler göz önüne alındığında Bodrum Yarımadası için hazırlanacak 
“Anayasa” hükmündeki bir çalışmanın mutlak suretle sağlıklı bir vizyonu ve bu 
vizyon doğrultusunda ulaşılmak istenen hedefe Bodrum’u taşıyacak uygulama 
araçlarının bulunması gerekmektedir.

Bu hususta karşımızdaki en önemli engel 557 km2’lik Bodrum Yarımadası 
‘nın 11 farklı idare tarafından yönetilmesidir. Bu durum Yarımada’nın ortak 
sorunlarının çözülmesi için “İlçe Anakent” örneği gibi bir Yönetim Yapılanmasını 
gerektirmektedir.

Bodrum Yarımadası sahip olduğu zenginliklerin çokluğu ve çeşitliliği açısından 
şanslı sayıldığı gibi her bir unsurun farklı bir yasa ve organ tarafından yetki ve 
kontrol altında bulunması nedeniyle de bürokratik olarak projelerin yürütülmesi 
açısından birçok zaman sıkıntılar yaşamaktadır. Bu konuda görüşümüz “Boğaziçi 
İmar Yasası” benzeri bir yasal düzenlemenin 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı 
ile paralel olarak hazırlanması ve T.B.M.M’nin takdirlerine sunulmasıdır. 
Belediyelerin kaynakları ile ilgili yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 
Bodrum’dan beslenen işletmelerin vergi kayıtlarının Bodrum dışında olmasının
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yasaklanması, Bodrumdaki Turizme hizmet veren işletmelerin cirolarından uygun 
oranda bir payın hizmetlere aktarılması gibi uygulamalar ile önümüzde çözüm 
bekleyen yüksek bütçeli projeler için gerçekçi bir strateji sağlamış olunacağı 
kanaatindeyiz. Ancak bütçelerin artırılması ile kaynakların kullanı¬mındaki 
denetim ve istismarı halinde yaptırım unsurlarının artırılması gerekecektir. 
Bu konuda “Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri”nin doğru bir uygulama aracı 
olacağını düşünmekteyiz.

Bu uygulamalar ile hizmetlerin sürekliliğini imar gelirlerine bağlanmasının 
önünü kapatarak dolaylı olarak Yarımada’nın koruma - kullanma dengesinin 
zedelenmesinin önüne geçilecektir.

Bodrum Yarımadası için “ACİL EYLEM PLANI” kapsamında yapılması 
beklenen ana konuları şöyle sıralayabiliriz.

KATI ATIK DEPONİ ve AYRIŞTIRMA ALANI: 
Bodrum Yarımadası’ nda bulunan hiçbir belediyenin düzenli katı atık deponi ve 
ayrıştırma alanı bulunmamaktadır.

Bu durum çok önemli çevresel sorunlara yol açabileceği gibi, Dünyaya kapılarını 
açmış bir turizm bölgesi için utanç vesilesidir.

PİS SU ARITMA TESİSLERİ ve KANALİZASYON ŞEBEKELERİ:
Bodrum Yarımadası içerisindeki bazı belediyeler eski teknolojik yöntemleri 
kullanarak pis suları arıtmakta, bir kısmı hiç arıtılmadan derin ya da sığ deniz 
deşarjı yapmakta, bir kısmı da yeni teknolojilere göre ihalelerini yapıp tesislerin 
yapımına başlamıştır.

SU: Bodrum Yarımadası genelinde su arzı yetersizdir. Bunun nedenleri kaçak su 
kuyuları, şebekelerin yetersizliği ve makro ölçekte bir su projesinin uygulamaya 
geçirilememesidir.

ELEKTRİK: Yarımada’da çok sık yaşanan elektrik kesintileri turizmi ve 
yaşamı olumsuz etkilemektedir. Eskimiş elektrik şebekesi turizmin ihtiyacını 
karşılayamamaktadır. 2005 yılında yapılan trafo yenileme ve onarım 
çalışmaları
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kesinti sayısını azaltmış olsa da soruna çözüm getirememiştir. Bodrum 
Yarımadası’nın elektrik sisteminin yeniden projelendirilmesi ve yeraltına 
alınması gerekmektedir. Bu yapılırken “Temiz Enerji” kaynaklarının da bu 
sisteme entegrasyonunun sağlanması hedef seçilmelidir.

ULAŞIM: Bodrum Yarımadası için hazırlanmakta olan 1/25.000 ölçekli Çevre 
Düzeni Planı’na paralel olarak “Ulaşım Master Planı”nın da devreye sokulması 
gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle Bodrum Yarımadası uluslar arası, ulusal 
ve yerel deniz ulaşım şebekesinin planlanması gerekmektedir. Bununla birlikte 
ihtiyaç duyulan yeni alternatif ulaşım arterlerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Toplu taşımın etkin hale getirilmesi için coğrafi olarak mümkün olan bölgelerde
LRT Yerüstü Hafif Raylı Sistemin ulaşım şebekesine entegrasyonunun
sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte kentsel sit özelliği taşıyan özel 
yöreler için yayalaştırma, bisiklet kullanımı vb. taşıttan arındırmayı teşvik edici 
plan stratejileri geliştirilmelidir.

YAĞMUR SUYU DRENAJLARI - DERE ISLAHLARI: Bodrum Yarımadası 
coğrafik yapısı itibarıyla engebeli bir yapıda olduğundan sağlıklı bir yağmur
suyu drenaj sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum yer üstünden giden 
suyun yollara zarar vermesinin önüne geçebileceği gibi, yapıların su baskınlarına 
maruz kalmasına engel olacaktır.

ORGANİZE SANAYİ SİTELERİ: Bodrum Yarımadası ana sektörünün turizm 
ve turizme dayalı ticaret ve hizmetler olmasından dolayı görüntü ve gürültü kirliliği 
oluşturabilecek nitelikteki işletmelerin yerleşim merkezlerinden tavsiyesinin 
sağlanarak beldeler arası belirlenecek 3-4 ortak noktada toplanmasının sağlanması 
gerekmektedir.

OTOGAR: Bodrum Yarımadası’nın ana terminali Bodrum İlçe Merkezinde 
bulunmaktadır. Mevcut otogar artan kapasiteye cevap verememekle birlikte, en 
önemli şehir merkezine de büyük zarar vermektedir. Bu nedenle Mevcut otogarın 
kapasitesinin artırılarak Torba bölgesine taşınması gerekmektedir.
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TURİZMİN YAPISAL SORUNLARI: Bodrum Yarımadası Özellikle 1980 
sonrası hızla artan Turizm potansiyeli ile birlikte zaman içerisinde kapasite ve 
sektörel planlamasını yapamaması, günlük düşünülmesi ve nitelik ile kazanç 
sağlamak yerine her şeyin sayısını arttırmak yöntemi tercih edilmesi sonucunda 
turizm, ticaret, hizmetler ve denizcilik sektörlerinde büyük yaralar almaktadır. 
Buna paralel olarak turistin otel dışında harcama yapmasını engelleyen, 
döviz girdisini kısan “Herşey Dahil Sisteminin” yeniden değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Yarımada, geçen zaman içerisinde sadece deniz, güneş, kum ve 
eğlence üzerine turizm felsefesini oturtmuş Bodrum Yarımadasında turizmin 
çeşitlendirilmesine ve 12 aya çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda mevcut 
doğal değerlerin korunarak bu alanları doğa turizmini, arkeolojik ve tarihsel 
değerleri kültür turizmini, jeotermal kaynakların gün ışığına çıkarılarak 
termal sağlık turizmini, termal sağlık turizmini, kongre, sergi ve fuar alanları 
düzenleyerek kongre turizmini hayata geçirebileceğimiz ihtiyaç duyulan 
projelerin ve çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Ayrıca Bodrum Yarımadası üzerinde geleneksel önemi bulunan Narenciye 
Alanlarının, Zeytinliklerin, Balıkçılık ve Süngerciliğin, Ev pansiyonculuğunun 
iktisadi olmasa bile yörenin geleneksel kültür yapısının korunması açısından 
büyük önem arz ettiği görüşündeyiz.

Bununla birlikte İçmeler bölgesinde Bodrum ve Türkiye için önemli olan 
Bodrum’a özgü üretilen tirhandil, ayna kıç, gulet tipi ahşap tekne imalatının 
teşvik edilmesi, sorunlarının giderilmesi gerekmektedir. Bu tekneler ile yapılan 
“MAVİ YOLCULUK” adıyla bilinen deniz turizminin korunması ve yaşatılması 
için de bakir kalan koyların yapılaşmaya açılmaması gerekmektedir. Sadece 
1/25.000’lik plan yapımının Bodrum turizminin yapısal sorunlarını çözmek için 
yeterli olmadığını düşünmekteyiz. İmar planı ile birlikte zorunlu olarak sektörel 
kapasite ve kalite planlamalarının da yapılması gerekmektedir. Yarımadanın her 
yönden TAŞIMA KAPASİTESİ belirlenmesi halinde KORUMA - KULLANMA 
DENGESİ sağlanabilecektir.

İKİNCİ KONUT ALANLARI: Bodrum Yarımadası üzerindeki ikinci konut 
sayısı 100.000’e yakındır, II. Konut alanlarındaki imar yoğunlukları yüksek, bir 
çoğu eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış ve nitelik olarakta orta ve düşük
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seviyeli alanlardır. Bu alanların gelişiminin önüne geçilmesi, mümkün olan 
yerlerde Kentsel Dönüşüm Projeleri üretilmesi ve II. Konutları turizme 
kazandıracak çözümler üretilmelidir.

‘SOSYO-KÜLTÜREL ALANLAR, REKREASYON AL ANLARI, SPOR 
ALANLARI’
Bodrum Yarımadasındaki hem yerleşik alanlara hem de turizm nüfusuna hizmet 
verebilecek nitelikte kongre merkezleri, gösteri, sergi ve fuar alanları, sosyo- 
kültürel tesisler, mesire alanları ve spor alanları eksikliği yaşanmaktadır. Bu 
eksikliklerin yakın zaman içinde giderilmesi halinde yarımadaya önemli bir 
değer katacağı kuşkusuzdur.

BOSİAD Yönetim Kurulu
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KOLORADO ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA RAPORU
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BODRUM YARIMADASI İÇİN KALKINMA VE PLANLAMA 
POLİTİKALARI ÖNERİLERİ

Bu çalışma Denver’deki Kolorado Üniversitesi’nin Mimarlık ve Planlama 
Koleji tarafından verilen Kentsel Tasarım ve Planlama konulu yaz okulunun 
bünyesinde 2006 yılının yazında hazırlandı. Korkut Onaran yönetimindeki 
2006 yılı yaz okulu, Fahriye Sancar ve Korkut Onaran yönetimindeki 199
9,2000,2001,2002,2004, ve 2005 yılları yaz okullarında yarımadanın çeşitli 
yerleşkeleri için üretilen fikirleri gözden geçirdi, değerlendirdi ve yarımada
ölçeğinde planlama politika önerileri olarak bu çalışmada derledi.

Dr. Korkut Onaran (Lisans: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 
Yüksek Lisans: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Doktora: 
Wisconsin Üniversitesi) Kolorado Üniversitesi’nde yarım zamanlı yardımcı 
doçentlik yapmakta, Kolorado Eyaletinin Boulder kentinde Wolff-Lyon Mimarlık 
ve Planlama Bürosu’nda tam zamanlı olarak çalışmakta. (Email: korkut@ 
wlarch. com)

Prof. Dr. Fahriye Sancar (Lisans: ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 
Yüksek Lisans: Pennsylvania Eyalet Üniversitesi, Doktora: Pennsylvania Eyalet 
Üniversitesi) Kolorado Üniversitesi, Mimarlık ve Planlama Koleji’nde profesör 
olarak çalışmakta ve aynı kolej içindeki Şehir ve Bölge Planlama Bölümünün 
Bölüm Başkanlığını yapmakta. Ayrıca Dr. Korkut Onaran’ın doktora çalışmasının 
da danışmanlığını yaptı.
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TEŞEKKÜRLERİMİZ

On üç öğrenciden oluşan proje grubu Bodrum’u 15 Mayıs ve 6 Haziran 2006 
tarihleri arasında ziyaret etti. 19 Mayıs’ta başlayan bir haftalık mavi yolculuk 
sırasında yarımadayı denizden inceleme fırsatı bulan grup daha sonra planlama 
ve tasarım çalışmalarını Bodrum’da Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı’nda 
sürdürdü. Proje grubunda iki lisans, on bir yüksek lisans öğrencisi vardı. 
Bunlardan ikisi mimarlık, üçü peyzaj mimarlığı, geriye kalan sekiz kişi de 
planlama öğrencileriydi. 2006 Yaz okulu çalışması bir anlamda önceki yıllarda 
yine Kolorado Üniversite’si bünyesinde benim ve Prof. Dr. Fahriye Sancar’ın 
yönettiği altı yaz okulunun ürettiği önerilerin bir değerlendirmesi ve özeti idi. 
Öğrenciler hem yarımadanın bu günkü durumunu inceledi ve tartıştı hem de 
geçmiş yıllarda diğer öğrencilerin ürettiği fikirleri değerlendirdi. Önceki yaz
okullarını kısaca sıralamamız gerekirse;

1999 yazında Bodrum’un merkezinde, doğu koyunda, 2000 yazında Bitez 
Yalı’da; 2001 yılında Bitez Köyü’nde; 2002 yılında Bodrum’un merkezinde, 
batı koyunda; 2004 yazında Yalı Beldesi’nde; 2005 yazında da Yalıkavak’ta 
çalışmalarımızı sürdürdük. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bize Belediyeler, 
Habitat Kozası ve Mimarlar Odası Bodrum Şubesi destek sağladı. Mavi yolculuk 
sırasında öğrenciler hem turizm gelişmelerini denizden inceledi hem de çeşitli 
yerleşkeleri birbirleriyle karşılaştıran değerlendirmeler yaptı.

Bitez Belediye Başkanı Remzi Güngör, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet 
Ülküm, ve Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan bizleri ağırladı ve 
beldelerinin planlama gündemi hakkında bizleri bilgilendirdi. Cana yakınlıkları 
ve misafirperverlikleri proje gurubunun belleğinde Türkiye ve Bodrum hakkında
kolay kolay silinemeyecek bir yer bıraktı. Kendilerine en içten teşekkürlerimi 
sunuyorum. Habitat Kozası ve Mimarlar Odası üyesi Ahmet Berk her ne kadar 
Kolorado Üniversitesi’nin bir öğretim üyesi değilse de gerek yaz okulları için 
ayırdığı geniş zaman gerekse de stüdyo çalışmalardaki yol göstericiliği onu bu 
yaz okullarının kaçınılmaz bir parçası yaptı. Bu raporun da gerçekleşmesinde de 
önemli rol oynayan dostum Ahmet Berk’e minnettarım.
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Benzer şekilde Mimarlar Odası Bodrum Şubesi Başkanı Bülent Bardak’da 
zamanının değerli bir kısmını bize ayırdı, öğrencileri bilgilendirdi ve burada 
sunduğumuz fikirlerin şekillenmesinde önemli rol oynadı. Kendisine hem
katkıları hem de dostluğu için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yine 
Habitat Kozası üyelerinden Mehmet Aran, Öktem İren, Ayşe Kızılkaya, Baha 
Muzafferoğlu ve Gümüşlük Belediyesi danışmanlarından Tevfik Bilgin değerli
zamanlarını bizlere ayırarak tartışmalarımıza katıldı ve grubun yarımada planlama 
gündeminden haberdar olmalarını sağladı. Kendilerine candan teşekkürlerimi 
sunuyorum. Çalışmalarının yoğunluğuna rağmen zamanını bize ayırmaktan 
kaçınmayan Semra Kutluay stüdyomuzu ziyaret etti ve fikirlerini içtenlikle
proje grubuyla paylaştı. Kendisine ve yardımcısı Gülsen Cengiz Bozkurt’a 
içten teşekkürlerimi sunarım. Stüdyo mekanını Bodrum Belediyesi aracılığıyla 
Akdeniz Ülkeleri Akademik Vakfı sağladı. Bize geçtiğimiz yıllarda da elinden 
gelen yardımı esirgemeyen Bodrum Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Halil 
İbrahim Demirkıran’a ve Akdeniz Ülkeleri Akademik Vakfı’na teşekkürlerimi 
sunarım.

Son olarak da cana yakınlığı ve içtenliğiyle kısa zamanda grubun sevgisini 
kazanan PAM teknesi kaptanı Mehmet Dalgıç’a ve PAM mürettebatına içten 
teşekkürlerimi sunarım. Grubun bu çalışmaya gösterdiği kişisel ilgi ve bağlılık, 
yarımadada gördüğümüz cana yakınlık ve misafirperverlikle daha da arttı ve yaz
okulu tüm katılanlar için unutulamayacak bir deneyim oldu.

Dr. Korkut Onaran 
Aralık 2006 
korkut@wlarch.com
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YARIMADA’NIN GELECEĞİ VE 
BİRİNCİL PLANLAMA AMAÇLARI

Yarımadanın tümünü ele alacak herhangi bir planlama çalışmasının, iki ana 
amaca öncelik vermesi gerektiğine inanıyoruz: (1) toplumsal ve mali istikrarın 
ve (2) sürdürülebilir yüksek bir yaşam düzeyinin sağlanması. Bu amaçlar hem 
yarımada çalışanlarına makul gelir kazandırabilecek iş olanaklarının sunulması 
hem de çevresel ve kültürel sürdürülebilirliğin sağlanması ile gerçekleş¬tirilebilir. 
Kültürel ve çevresel sürdürülebilirlik ve iş olanakları! Bu amaçlar ekonomide 
çeşitlilik ilkesini gündeme getirmekte.

Bölüm I:
Yarımada Ölçeğinde Öneriler: Toplumsal yaşam ve ekonomi yarımada 
ekonomisinin çeşitlendirilmesi yarımadadaki iş sektörlerinin sayısının 
arttırılması anlamına gelmekte. Yarımadanın geleneksel iş sek¬törlerinin 
desteklenmesi, alternatif turizm girişimlerinin özendirilmesiyle aynı 
öncelikte görülmeli, yarımadanın kendine özgü yerel iş girişimleri turizmin 
geliştirilmesi adına feda edilmemelidir kanısındayız. Bu vizyon ve birincil 
planlama amaçları ışığında aşağıdaki planlama politikalarını öneri olarak 
sunuyoruz:

Planlama politikası 1.1:
Beldelerin kendi kimliklerine uygun alanlarda uzmanlaşarak
yarımada ekonomisine katılımlarını sağlamak:
Benzer servisler ve iş sektörleri için yerleşkelerin birbirleriyle rekabete girmeleri 
yarımada ekonomisini sağlıksız bir tekdüzeliğe sürüklemekte ve yarımada 
üzerinde tek-kültürlülük yaygınlaşmakta. Her bir yerleşke diğer yerleşkelerde 
de bulunabilecek servisleri ve etkinlikleri sunmakta ve yerleşkeler git gide 
birbirlerine benzemekte Yarımada’da yaygınlaşan bu tekdüzeliği engellemek 
için her bir yerleşkenin kendine özgü iş kaynakları değerlendirilmeli ve her 
bir yerleşke için kendi karakteri doğrultusunda bir ekonomik gelişme modeli 
oluşturulmalıdır kanısındayız. Bunu yarımadanın
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tümü için karşılaştırmalı bir biçimde yapmanın bir yolu, iş sektörlerini ve 
yerleşkeleri karşılaştıran bir matris oluşturmaktır.

Böyle bir matrisi altı yerleşke için örnek olarak geliştirdik. Bu tür bir matrisin, 
tüm yerleşke delegelerinin de katıldığı bir forumda geliştirildiğinde oldukça 
yararlı olabileceği düşüncesindeyiz.

Planlama politikası 1.2:
Yıl boyu makul gelir sağlayabilecek sürdürülebilir iş sektörlerini
oluşturmak, geliştirmek, desteklemek:
Bir önceki politikada sözü edilen uzmanlaşma ilkesi ışığında yarımadada hem 
geleneksel olarak var olmuş iş sektörleri desteklenmeli hem de sürdürülebilir yeni 
iş sektörleri oluşturulmalıdır kanısındayız. Yarımada ekonomisini çeşit¬lendirme 
tartışmasını daha verimli bir yere yönlendirebilmek amacıyla olası bir kaç iş 
sektörünü tek tek ele almayı uygun gördük. Aşağıda sunacağımız dört politikanın 
her biri bir iş sektörünü tartışmakta (politika 1.3 - 1.6).

Planlama politikası 1.3:
Küçük ölçekli organik tarımı desteklemek:
Küçük ölçekli organik tarım etkinlikleri ve çevreye duyarlı eko-turizm birbirini iyi 
yönde destekleyebilecek iki iş sektörü. Küçük ölçekli tarım, organik bahçecilik, 
yarımadayı, yarımadanın kültür ve çevre mirası ile ilgilenen ziyaretçiler için 
oldukça çekici kılabilir. Eğer sürdürülebilir turizm ilkelerine ağırlık verilebilirse 
zaten büyümekte olan organik gıda talebi ve pazarı olumlu yönde etkilenecektir. 
Böylece yarımada, bu tür unsurları arayan ziyaretçiler için daha çekici hale 
gelecektir. Organik tarım ölçeği nedeniyle küçük girişimcilerin altından 
kalkabilecekleri bir iş sektörü. Organik gıda pazarı genişlerse küçük girişimler 
olmalarına rağmen bu bahçeler, yarımada sakinleri için yıl boyu makul gelir 
sağlayan önemli bir iş seçeneği sunabilir kanısındayız.

Planlama politikası 1.4:
Yüksek okul ve üniversite düzeyinde eğitim ve araştırma etkinliklerini
yarımadaya çekebilmek için kampanya başlatmak:
Bodrum Yarımadası gibi kozmopolitleşmekte olan bir yöre için yüksek okul ve 
üniversite düzeyinde eğitim etkinlikleri, gerek kendi bünyesindeki iş olanakları 
açısından, gerekse de yarımada pazarına sunduğu tüketici sayısı açısından
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(öğrenciler ve hocalar) yaşamı yıl boyu destekleyebilecek önemli bir iş sektörü 
haline gelebilir.

Konumu ve olanakları nedeniyle yarımadanın, hem bölgesel ve ulusal 
üniversitelerin, hem de uluslar arası araştırma kurumlarının bazı etkinliklerini 
yarımadada konumlandırmaları için benzersiz bir fırsat sunduğu kanısındayız. 
Bu eğitim ve araştırma kurumları, yarımadanın kalkınma sürecini gözlemlemek, 
bu sürece yardımda bulunmak ve bu süreçten öğrenmek için yarımada da 
konumlanmak isteyebilir. Özellikle sürdürülebilir doğa turizmi, organik tarım 
gibi deneyimlerin eğitim etkinlikleriyle birbirini desteklemesi beklenebilir.

Planlama politikası 1.5:
Yarımadada organik şarap ve bal şarabı
endüstrisini kurmak ve desteklemek:
Bir yörenin kendine özgü karakterini ve kültürünü korumak ve bu karakteri 
ziyaretçi çekebilmek için bir kaynak olarak kullanmak son yıllarda hem şarap 
hem de turizm sektörlerinin ortak bir amacı haline geldi. Birçok yöre şarapçılığın 
gelişmesine önem vermekte ve bu etkinliğin ziyaretçi çekebilme gücüne 
dayanarak şarap sektörüne koşut bir şarap turizmi için de yatırım yapmakta. 
Avustralya, Güney Afrika, Şili, Arjantin, İtalya, Fransa ve ABD’nin New York 
ve Kaliforniya eyaletleri şarap ve turizm sektörlerinin el ele geliştiği yörelere 
örnek olarak verilebilir. A.B.D.’nin sadece Kaliforniya Eyaleti’nde (ki şarapçılık 
sadece eyaletin kuzeyinde belli bir alanda gelişmiş durumda) şarap sektörü 
şarap turizmiyle birlikte 45,4 milyar dolarlık bir yıllık gelir getirebilmekte (U.S. 
Department of Commerce).

Şarap turizmi, doğa turizmi ve organik tarım birbirlerini güçlü bir biçimde 
destekleyebilmekte. Kanımızca bu etkinlikler Bodrum Yarımadası’nda da 
yöre ekonomisine önemli bir katkıda bulunabilir ve yöre halkına yıl boyu gelir 
sağlayabilecek sürdürülebilir birer iş sektörü haline gelebilir.

Planlama politikası 1.6:
Alternatif enerji üretim endüstrisini yarımadaya çekmek ve alternatif
enerji kullanımını desteklemek:
Fosile bağlı enerji kullanımını azaltmak sürdürebilir bir ekonomi için önemli bir 
adım.
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Enerji üretimi ve kullanımı açısından kendi kendine yeten bir yörenin ekonomisi 
enerji pazarındaki çalkantılardan kendini koruyabilmektedir. Kanımızca 
yarımadada yerel ölçekte oluşturulabilecek mütevazı bir güneş enerjisi, rüzgar 
enerjisi endüstrisi ve pis su arıtma teknolojisi ekonomiye yarar sağlayabilir. 
Alternatif enerji kullanımının ekonomiye sağlayacağı katkının ötesinde 
yarımadayı başka sektörler için de çekici hale getireceğine inanıyoruz. Bu tür 
mütevazı girişimlere bakılınca ön yatırımların planlandığından çok daha çabuk 
kar olarak geriye döndüğü gözlemlenmiştir.

Planlama politikası 1.7:
Turizm sektörünü çeşitlendirmek ve turizm sezonunu tüm yıla çıkartmak:
Turizm sektörü yarımada ekonomisinin ikinci büyük sektörü olmasına rağmen 
(birincisi yapı sektörü) oldukça kısıtlı bir sezon içinde sadece eğlence, deniz 
ve plaj turizmi üstünde yoğunlaşmaktadır. Oysa gerek tarihi ve kültürel mirası 
nedeniyle, gerekse de doğasıyla yarımada başka turizm seçenekleri için de çekici 
bir yöre olabilir kanısındayız.

Yarımadadaki birçok ikinci konut yerleşkesi sezon dışında boşalmakta ve 
pansiyonların da çoğu kapılarını kapatmaktadır. Yarımadanın nüfusu Haziran ve 
Ağustos ayları arasında doruğa çıkmakta ve kışın turizm çalışanlarının çoğu iş 
bulabilmek için yarımadayı terk etmekte. Bu durumun, doğa ve kültür turizmi gibi, 
rekreasyon ve spor turizmi gibi alternatif turizmlerin yarımadada gelişmesiyle 
değişebileceğine ve turizm sektörünün yıl boyu ekonomiyi destekleyebilecek 
bir sektör haline gelebileceğine inanıyoruz. Aşağıda sunacağımız politika 
Yarımadada 1.8 ve 1.9 sözü geçen alternatif turizm olanaklarını tartışacak.

Planlama politikası 1.8:
Doğa ve kültür turizmini desteklemek ve geliştirilmek:
Bodrum Yarımadası kültür ve doğa turizmi için oldukça değerli olanaklar 
sunmakta. Kış aylarında da yoğunluğunu sürdürebilecek bu tür bir turizmin 
yarımadada geliştirilmesi seçeneğinin yarımadanın kalkınması açısından önemli 
bir seçenek olduğuna inanıyoruz. Yanmada ölçeğinde topografya, tarih ve kültürel 
açıdan görülmeye değer noktaları birbirine bağlayan bir yürüme ve bisiklet yolu 
ağının oluşturulması, bu ağ üzerinde gerek doğal yapı, gerek tarihsel önem 
açısından bilgi veren tabelaların sunulması, tuvalet, duş, depo
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gibi servislerin inşa edilmesi, yer yer bakı teraslarının oluşturulması. Tüm bunlar, 
yatırım açısından yüklü bir sermaye gerektirmemekte. Buna rağmen bu yatırım 
yarımadayı özellikle kış aylarında ziyaretçi çekebilecek bir doğal park ya da bir 
doğal tarih açık hava müzesine dönüştürebilir kanısındayız.

Planlama politikası 1.9:
Rekreasyon ve spor, özellikle de yürüme, bisiklet ve tırmanma turizmini
desteklemek ve geliştirmek:
Özellikle sıcaklığın son derece elverişli olduğu ilkbahar ve sonbahar aylarında 
yarımadanın sahile yakın tepeleri, nefes kesen manzaralarıyla tırmanma ve uzun 
yürüyüş etkinlikleri için oldukça uygun ve çekici bir ortam sunmakta. Geleneksel 
olarak daha çok dağlık bölgelerle özdeşleştirilmiş olan tırmanma sporunun son 
zamanlarda Akdeniz’in İspanya ve Fransa kıyılarında yaygınlaşmaya başladığını 
görüyoruz. Bodrum Yarımadası’nın kıyıya yakın kayalıklarının tırmanma sporu 
için eşsiz bir ortam sağladığına inanıyoruz. Bisiklet sporu (özellikle de arazi 
bisiklet sporu) yarımadanın mevcut yollarında (dağ yolları dahil) etkinliğine 
başlayabilir. Ama yukarıda sözünü ettiğimiz türden yarımadanın tümünü 
kapsayan bir yürüme ve bisiklet yolu ağı, yarımadayı bisiklet ve doğa meraklıları 
için uluslar arası ölçekte aranır bir durak yeri haline getirebilir. Belediyeler 
bisiklet tamir, kiralama ve satış merkezlerinin oluşturulmasında ön ayak olabilir 
ve bu merkezler belediyelere ek gelir sağlayan girişimler haline gelebilir. Bu tür 
rekreasyon ve spor etkinliklerinin, turizm mevsimini tüm yıla çıkarabileceğine 
ve yıl boyu iş olanakları sağlayabileceğine inanıyoruz.

UYGULAMA VE FİNANS
Bu noktaya kadar tartışmış olduğumuz tüm iş sektörlerinin ve alternatif turizm 
seçeneklerinin gerçekleşmesi belediyelerin desteğine, ileri görüşlü yatırımcıların 
girişimlerine ama hepsinden önemlisi gerçekçi sektör planlamasına ve finans
modellerine bağlı. Önümüzdeki beş planlama politikası (politika 1.10 - 1.14), 
yukarıdaki önerilerin gerçekleşmesinde önemli rol oynayabileceğine inandığımız 
finans modellerini ve sektör planlama önerilerini özetleyecek.
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Planlama politikası 1.10:
Ankara’nın bütçe dağılımı politikasını değiştirmesi için kampanya 
başlatmak; Dağılımının nüfus projeksiyonlarına göre değil kaynak 
kullanımına göre yapılmasını sağlamak:
Ankara, belediyeler için gelir dağılımını imar planlarında sunulan nüfus 
projeksiyonlarına göre yapmakta. Bu yüzden turizm bölgelerinde belediyeler, 
ziyaretçi yoğunluğundan doğan ek servis taleplerine cevap vermekte güçlük 
çekmekte, Ankara’nın kendilerine ayırdığı gelir payı ile alt yapı ve mali destek 
konusunda sürdürülebilir bir turizm ekonomisinin gerektirdiği kamu desteğini 
yeterince sunamamaktalar. Çevre Bakanlığı’nın başlattığı bölgesel planlama 
etkinliği kanımızca gelir dağılımı politikasının gözden geçirilmesi konusunu 
gündeme getirmek için eşliksiz bir fırsat. Bu doğrultuda belediyeler, meslek 
odaları ve diğer ilgili kuruluşlar bir araya gelip bölge planlama çerçevesinde bu 
konuyu Ankara’da gündeme getirebilirler. Kanımızca kaynak kullanımına göre 
yapılacak bir gelir dağılımı, turizm bölgelerindeki bütçe gereksinimlere daha 
adil ve makul bir cevap verebilecektir. Kaynak kullanımı da, hem elektrik ve su 
kullanımını hem de hane ve yatak kapasitelerini birleştiren bir birimle ölçülebilir 
ve gelecekteki kullanım projeksiyonları bu birime göre yapılabilir kanısındayız.

Planlama politikası 1.11:
Ankara’nın vergi politikasını değiştirmesi için kampanya başlatmak; 
Yerel yönetimlerin yerel vergi toplayabilecekleri bir hukuki çerçevenin 
oluşturulmasını sağlamak:
Yerel yönetimlerin içinde bulundukları mali güçlüklerle baş edebilmeleri için 
bulduğu çözümlerden biri belediye iktisadi teşebbüsleri. Özellikle turizm 
bölgelerinde çeşitli yerel hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla belediyeler, yönetimin 
kendilerinde olması koşuluyla ortak oldukları, bağımsız bütçeli özel hukuk tüzel 
kişileri oluşturmakta ve bu hizmetlerin sunumunu bu oluşumlara bırakmakta. 
Özellikle yarımadada gözlemlenen diğer bir mali çözüm de belediyelerin büyük 
sermaye yatırımcılarından bağış almaları. Bu uygulama, yerel yönetimlerin 
daha bağımsız olduğu ülkelerde gözlemlediğimiz yerel dengeleme vergilerine 
(“exactions” ve “impact fees”) benzemekle birlikte yaptırım açısından hukuki 
bir tabana dayanmamakta.

Yerel dengeleme vergilerine örnek olarak büyük yatırımlardan inşaat izni 
sırası¬nda alınan yol vergisini, suyun kısıtlı olduğu bölgelerdeki su vergisini 
verebiliriz.
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Kanımızca hem belediye iktisadi teşebbüsleri hem de bağış uygulaması 
belediyelerin hizmet gücünü arttırmakla birlikte istikrar sağlama açısından yeterli 
olamamakta. Daha da önemlisi özellikle bağış uygulaması belediyelerin büyük 
inşaatlara daha kolay “evet” demesine yol açmakta ve sürdürülebilir bir turizmin 
oluşmasını güçleştirmekte. Eğer belediyelerin yerel dengeleme vergisi almaları 
hukukileştirilirse, belediyelerin yüksek nitelikli bir servis düzeyini istikrarlı 
bir biçimde sunabileceklerine inanıyoruz. Bu da sürdürülebilir bir turizm için 
oldukça önemli bir koşul.

Planlama politikası 1.12:
Küçük iş sektörleri için kooperatifler oluşturmak, kooperatifleri
desteklemek:
Yukarıda sözünü ettiğimiz birçok alternatif iş sektörünün başarısı (özellikle 
organik tarım ve şarapçılık sektörleri) yerel küçük sermayeli girişimlerin 
başarısına bağlı. Oysa küçük girişimler ekonomideki ve talepteki çalkantılardan 
en çok etkilenen girişimler. Kooperatifler, küçük girişimlerin bir araya gelerek
güç birliği yapmalarını sağlamakta ve kooperatif içinde oluşturulan iş bölümü 
aracılığıyla pazarlama, alt yapı gibi, küçük girişimlerin kendi başlarına 
gerçekleştiremeyecekleri etkinlikleri servis olarak üyelerine sunabilmekteler. 
Böylelikle kooperatifler büyük girişimlerle rekabete girebilmekteler. Yarımadada
el sanatları ve tarım sektörlerinde kooperatiflerin oluşmakta olduğunu
gözlemlemekteyiz. Ancak bu kooperatifler üye sayısı açısından henüz uzun
vadeli istikrar sağlayabilecek bir güce erişmiş değiller. Kooperatifleri destekleme
ve üyeliği cesaretlendirme açısından belediyelere önemli bir sorumluluk düştüğü 
kanısındayız. Belediyelerin kooperatif oluşumunda ön ayak olması ve oluşan 
kooperatifleri desteklemesi, kanımızca yukarıda sözünü ettiğimiz (ve söz etmeyi
unuttuğumuz) birçok alternatif iş sektörünün başlatılması ve güçlendirilmesi 
için oldukça etkili bir seçenek.

Planlama politikası 1.13:
Küçük girişimleri, küçük girişimlerin sağlayamayacakları servisleri
sağlayarak desteklemek:
Bu öneri aslında yeni değil; devlet örneğin yol yapmakla hem bize hizmet 
vermekte hem de taşıma şirketlerini desteklemekte. Devlet hava alanı inşa 
ederek turizm bölgesindeki tüm girişimcileri desteklemiş olmakta. Kanımızca 
aynı model yerel ölçekte de küçük sermayeli girişimleri desteklemek için
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belediyeler tarafından kullanılabilir. Yani belediyeler küçük girişimlerin 
sunamadıkları bazı servisleri sunarak bu girişimlerin büyük girişimlerle rekabet 
etmelerini sağlayabilir. Buna örnek olarak 2005 yaz okulunun Yalıkavak için 
geliştirdiği belediye kültür ve ticaret açık hava merkezleri önerisini verebiliriz. 
Küçük otellerin müşterilerine, kayak, rüzgar sörfü ya da şişme bot gibi etkinlileri 
sunamadıklarını ve bu yüzden büyük otellerle yeterince rekabete giremediklerini 
gözlemleyen grup, sahilde kamuya ait ve küçük otellere de yakın bir alanda 
belediyenin bir merkez oluşturmasını ve bu merkezin, hem küçük yelken, şişme 
bot, rüzgar sörfü v.b. unsurları kiralaması (ki bu yine küçük özel girişimler 
tarafından sağlanabilir) hem de el sanatları, organik tarım v.b. diğer sektörlerin 
satış yapabilecekleri dükkanları barındırmasını önerdi. Bu yolla belediye hem 
bu girişimleri destekleyebilecek hem de kendisine ek bir gelir kaynağı sağlamış 
olacak. Bu örnek genişletilebilir. Doğa ve kültür turizmini destekleyecek 
merkezlerin oluşturulması, organik tarım ürünlerinin, yerel şarapların ve el 
sanatlarının satıldığı dükkanların bu merkezlerde oluşturulması sağlanabilir.

Planlama politikası 1.14:
Küçük girişimlere kısa vadeli mikro krediler
sunmak ve yatırım desteği sağlamak:
Bir girişimin ölçeği küçük olduğu zaman az miktarda bir mali destek bile 
bu girişime yaşam verebilmekte ve ömrünün artmasını sağlayabilmekte. 
Özellikle küçük ölçekli el sanatları girişimleri, yine küçük ölçekli organik 
tarım ve köy pansiyonculuğu için mütevazı destek ve kısa vadeli krediler, 
girişimin başlayabilmesini sağlayabilir ve yöre ekonomisinin yerel ölçekte 
girişimleri ya da büyük ikinci ev ve tatil sitesi projeleri tarafından sunulabilir 
ve dengeleme vergisinin bir parçası olarak düşünülebilir. Belediyelerin 
oluşturulacak kooperatiflerle işbirliği yapması aracılığıyla çeşitli bankalar
da bu küçük girişimlerin istikrarı konusunda ikna olabilir ve bu girişimlere 
küçük krediler sunabilir. Son olarak da belediye başkanları meslek odalarıyla 
bir araya gelip Turizm Bakanlığı’nın yarımadadaki bu tür küçük girişimleri 
mütevazı burslarla desteklemesi konusunda bakanlığı ikna edebilir kanısındayız.
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Bölüm II:
Kıyılardaki Yapılaşmanın Sürdürülebilirliğine Dair Öneriler:
Yarımadanın kıyılarında gözlemlediğimiz ikinci ev, tatil sitesi ve otellerden 
oluşan yapılaşmanın yoğunluğu, ölçeği, hızı, tekdüzeliği ve diğer 
olumsuz biçimsel özelliklerinin, yarımadanın planlama gündemindeki 
sorunların en önemlilerinden birini oluşturduğu kanısındayız. Bu 
yapılaşmanın olumsuz görsel niteliğinin ötesinde yarımadadaki doğal 
kaynakların da hızla tüketilmesi anlamına geldiği unutulmamalıdır.

Bu gelişmeyi hem turizm sektörünün hem de yarımada ekonomisinin, oturduğu 
dalı kesmesi olarak görmek mümkün. Kıyılardaki yapılaşma çeşitli soruları 
gündeme getirmekte: (l)Yasa dışı inşa edilmiş yapılaşma konusunda ne yapılmalı? 
(2) Ne kadar daha fazla yapılaşmaya izin verilmeli? Son olarak da, (3) gerek yeni 
yapılaşma olsun gerekse yanlış yapılaşmanın düzeltilmesi anlamında olsun ne 
tür bir yapılaşmaya izin verilmeli ya da projeler hangi unsurlar, hangi kurallar 
çerçevesinde kontrol edilmeli? Kamu yararı açısından bakıldığında birinci sorunun 
cevabı açık: yasa dışı yapılaşma yıkılmalı, arazi yapılaşma öncesi durumuna 
getirilip korunmalı. Proje ekibinin Türkiye’nin yasa kültürüne yabancı olması ve 
sürenin azlığı bu soru üstünde yoğunlaşmamızı engelledi. İkinci sorunun cevabı 
ise her ne kadar bizim için “mümkün olduğu kadar az yapılaşma” ise de daha 
doğru bir cevaba, yarımadayı daha geniş bir bölgenin içinde tanımlayacak bir 
kaynak ve taşıma kapasitesi analizi sonucunda varabiliriz. Bu konuda yarımada 
sakinlerinin görüşleri de son derece önemli. Yine zamanımızın yetersizliğinden ve 
bu tür bir analizin dersin konusu dışında kaldığından bu soru üzerinde de yeterince 
yoğunlaşamadık. Üçüncü soru ise çalışmamızın önemli bir kısmını oluşturdu. 
Yani projelerde hangi unsurlar hangi kurallarla kontrol edilmeli, kontrol süreci 
nasıl örgütlenmeli, yaptırım nasıl sağlanmalı? Önce “hangi unsurlar” ve “ hangi

Turgutreis ‘in Güneyinde Kazak Tepesi Çevresi
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kurallar” sorularını ele alacağız. Sonra da süreç ve yaptırımlarla ilgili önerilerimizi 
sunacağız.

Planlama politikası 2.1:
Yapılaşma hızına ve yoğunluğuna göreli ağaçlandırmayı inşaat ve oturma
izinleri için koşul kılmak:
Ağaçlandırma, sürdürülebilir bir şehirleşme için kaçınılmaz bir süreç. Özellikle 
suyun kısıtlı olduğu kıyı bölgelerinde ağaçlandırmanın yerel düzeyde iklim 
değişikliklerine yol açtığı ve yağış ortalamalarını yükselttiği gözlemlenmiştir. 
Yarımadanın doğal bitki örtüsünün, kuzeyde kısıtlı bir bölge dışında ormanlık 
olmadığı, suyun da kısıtlı olduğu diğer alanlarda ağaçlandırmanın uygun bir 
uygulama olamayacağı öne sürülebilir. Ancak yapılaşmanın kıyı ekosistemini 
köklü bir biçimde değiştirdiğini ve ağaçlandırmanın yapılmadığı alanlarda 
ısı adalarının ve çölleşmenin oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Ağaçlandırma, 
oluşturulan yeni çevrenin uzun vadede hem yaşam niteliği açısından hem 
de sürdürülebilirlik açısından çekici ve başarılı olmasını sağlayabilecek en 
önemli unsurlardan biri. Bu yüzden yapılaşmanın metrekaresine dayanan bir 
ağaçlandırma hükmünün yarımada ölçeğindeki imar planı notlarına eklenmesi 
gerektiği kanısındayız. Ağaç listesi, çeşitlemesi dikme koşulları v.b. bölgelere 
ve arazinin eğimine göre değişmeli, bu hüküm yöre bitki örtüsünü ve toprak 
koşullarını yakından tanıyan uzmanlar tarafından yazılmalıdır.

Planlama politikası 2.2:
Halihazır  bitki örtüsünün korunması halinde ağaçlandırma
yükümlülüğünü azaltmak:
Aynı yapının çok sayıda tekrarlanması tekdüze çevrelerin oluşmasına neden 
olmaktadır. Halihazır bitki örtüsünün maki, meyve bahçesi ya da ormanlık olduğu 
alanlarda bitki örtüsünün korunması ekosistem dengesi açısından önemlidir. 
Kanımızca yarımada planı, bu bölgeleri belirlemeli ve bu bölgelerde izin verilen 
TAKS’ın (taban alanı kat sayısının) altında kalan projeler için, yani halihazır 
bitki örtüsünü göreli olarak daha çok koruyacak projeler için koruma oranında 
ağaçlandırma hükmünün azaltılmasını getirmelidir. Bu tür bir özendirmenin 
koruma konusunda etkili olabileceğine inanıyoruz.
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Planlama politikası 2.3:
Yapılaşmada çeşitliliğin sağlanması için yapı tekrarını denetlemek:
Özellikle tatil ve ikinci konut sitelerinde aynı yapının yüksek miktarlarda 
tekrarlandığını ve son derece tekdüze çevrelerin yaratıldığını gözlemledik. 
Bunun engellenmesi için yarımada planının, çeşitlendirme hükmünü yani bir 
sitedeki bina sayısı arttıkça kullanılan mimari bina planı sayısının da artması 
hükmünü getirmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Planlama politikası 2.5:
Ufuk çizgisinin yapılaşmasını engellemek:
Yarımadanın birçok kesiminde yapılaşmanın deniz kenarından başlayıp ufuk 
çizgisine kadar devam ettiğini ve bu durumun özellikle denize paralel yüksek 
tepelerde yapılaşmanın kabus vari bir biçimde uçsuz bucaksız devam ettiği 
izlenimi yarattığını gözlemledik. Yapılaşma ufuk çizgisine vardığında göze 
daha çok batmakta ve yapılar topografyaya baskın çıkmakta. Bu olumsuz görsel 
etkinin, doğal ufuk çizgisinin korunmasıyla yani omuzlarda yapılaşma izninin 
verilmemesiyle azaltılabileceğine inanıyoruz. Yapılaşmanın yoğun olduğu 
bölgelerde eğer omuzlar ve zirveler ağaçlandırılırsa ya da en azından halihazır 
bitki örtüsü korunabilirse, sitelerin doğayla çerçevelenebileceğine ve böylece 
yapılaşmanın olumsuz görsel etkisinin azaltılabileceğine inanıyoruz.

Planlama politikası 2.6:
Aşırı eğimli arazilerde yapılaşmayı engellemek:
Yer yer eğimli arazilerdeki yeni yapılaşmanın aşırı kazı ve dolgu yoluyla 
oluşturulduğunu gözlemledik. Bu tür yapılaşmanın erozyon açısından çok 
önemli bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Erozyon sadece mal



28

kaybı açısından bir tehlike değil halihazır bitki örtüsünün zedelenmesi açısından 
da dikkate alınması değer bir tehdit. Bu yüzden yarımada planının, belli eğimlerin 
üstünde kalan alanlarda yapılaşmaya izin verilmemesi hükmünü getirmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Her ne kadar % 33 bize makul bir sınır olarak gözükse 
de bu limit toprak koşullarına bağlı olarak belirlenmeli, plan değişik toprak 
koşulları için değişik limitler belirlemelidir düşüncesindeyiz.

Planlama politikası 2.7:
Eğimli arazilerde teraslamayla birlikte istinat duvarları için
ağaçlandırma ve bitkilendirme yükümlülüğünü getirmek:
Eğimli arazilerdeki yapılaşmanın bazen yapılardan daha yüksek istinat duvarları 
oluşturduğunu ve site cephesinin neredeyse kocaman tek bir duvar olarak 
algılandığını gözlemledik. Site planlarında birer çizgi olarak gözükseler de bu 
duvarlar, gerçekte ısı depolayan ve yansıtan geniş sert satıhlar teşkil ederek 
ısı adaları oluşmasına neden olmaktalar. Ağaçlandırma istinat duvarlarının bir 
kısmının gölgede kalmasını sağlayarak duvarların ısınmasını engelleyebilir. 
Bunun da ötesinde tırmanan bitki türleriyle hem duvarların bu olumsuz özellikleri 
düzeltilmiş hem de site cephesindeki uçsuz bucaksız bina izlenimi giderilmiş 
olur kanısındayız. Dolayısıyla yarımada planının hem ağaçlandırma hem de 
tırmanan bitki türleriyle duvarların örtülmesi hükmünü getirmesi gerektiği 
düşüncesindeyiz.

Planlama politikası 2.8:
Site cephelerinde sektirme hükmünü getirilmek:
Eğimli arazilerde teras evlerin basamaklar oluşturarak arka arkaya sıralandığında 
uzaktan yüksek apartmanlar gibi gözlemlendiğini izledik. Arka arkaya değil 
de sektirilerek konumlandırıldığında ise bu etkinin kaybolduğunu, doğayla 
çerçevelenmiş uyumlu bir yapılaşmanın oluştuğunu gözlemledik. Bu yüzden 
yarımada planının eğimli arazilerdeki çok üniteli konut ve turizm siteleri için 
sektirme hükmünü getirmesi gerektiğine inanıyoruz.
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Planlama politikası 2.9:
Eğimli arazilerde yüksekliği basamaklı bir biçimde ölçmek:
Eğimli arazilerde yol parselin üst kısmından geçtiğinde yoldan alman tek bir 
yükseklik sınırı ölçüsü, oldukça büyük ve yüksek binalara yol açabilmekte. 
Bunu engelleyebilmek için yükseklik sınırının merdiven biçiminde ölçülmesi 
gerektiğini savunuyoruz. Yüksekliğin, her 8 metrede bir binanın oturduğu eğimli 
alanın ortalamasından başlayarak ölçülmesini öneriyoruz. Neden 8 metre? 8 
metre, örneğin 12 metre genişliğinde bir cephe için yaklaşık 100 metrekarelik bir 
bina oluşturmakta ki bu da makul bir taban alanı. Eğer bu bina 100 metrekareden 
büyük bir tabana yayılacaksa binanın basamaklaşmasında da yarar görüyoruz.

Teras evlerin basamaklar oluşturarak akra arkaya sıralandığı yerleşke örnekleri. Aktur’dan bir görüntü

Yüksekliğin arka yoldan ölçüldüğünde yüksek cephelere yol açtığı durumlara örnekler.

Yüksekliğin yoldan ölçüldüğü durumlarda üç ya da dört katlık cephelerin oluşması mümkün.
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Planlama politikası 2.10:
Eğimli arazilerde yüksekliğin en fazla bir kat (4 metre) olması hükmünü
getirmek:
Bu öneri, bir önceki öneri için diğer bir seçenek. Eğimli arazilerde yüksek 
binaları engellemenin diğer bir yolu da belli bir eğiminin üstündeki alanlar için 
yükseklik sınırını bir kata yani 4 metreye indirmek. Basamaklama yöntemiyle 
karşılaştırıldığında bir kat yükseklik sınırı daha basit dolayısıyla da daha kolay 
uygulanabilecek bir kural olabilir kanısındayız.

Planlama politikası 2.11:
Binalarda halihazır bitki Örtüsü ya da toprak renklerine yakın yeşil ve
kahverengi tonlarının kullanımına izin vermek:
Yarımada planındaki beyaz sıva ve doğal taş kullanımı dışında başka 
renge ve malzemeye izin verilmemesi hükmünün değiştirilmesini, yeşil ve 
kahverengi tonlarına izin verilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Geleneksel 
Bodrum mimarisindeki beyaz evler, kısıtlı sayıda tekrarlandığında dengeli, 
doğayla uyumlu bir yapılaşma oluşturabilmekte. Ancak yüksek miktarlarda 
tekrarlandığında (proje grubunun “kesme şeker” adını taktığı) bu beyaz kutular 
çekiciliğini yitirmekte ve olumsuz bir biçimde göze batmakta. Halihazır bitki 
örtüsü ya da toprak renklerine yakın yeşil ve kahverengi tonlarının kullanımının 
ise binaların doğa içinde kaybolmasına yardımcı olabileceğine ve bu sitelerdeki 
olumsuz görsel etkinin azaltılabileceğine inanıyoruz.

KONTROL SÜRECİ VE YAPTIRIMLAR
Bu bölümde buraya kadar önerdiğimiz plan hükümleri hep yapılaşmanın 
içeriğiyle ilgili hükümlerdi. Şimdi de kontrol sürecinin işlevselliğiyle ilgili bir 
kaç öneride bulunmak istiyoruz.

Yüksekliğin yoldan ölçüldüğü durumlarda üç ya da dört katlık cehpehelerin oluşması mümkün
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Planlama politikası 2.12:
Belli büyüklükteki projelerin müelliflerinden proje tastiği başvurusu
sırasında bir ekosistem raporu istenmesi hükmünü getirmek:
Arazi planı ölçeğinde bir alanın halihazır özellikleri hakkında bilgi sahibi 
olmak hem tasarımın çevreye karşı duyarlılığını arttırabilmekte hem de kontrol 
sürecinin daha bir bilinçli olmasını sağlayabilmekte. Ancak bu tür raporların 
hazırlanmasını belediyelerden beklemek hem mali açıdan hem de zaman 
açısından gerçekçi olmayabilir. Bu yüzden proje önerisinin çevreye etkisini de 
özetleyen bu tür bir çevre raporunun hazırlanmasını belli büyüklükteki projelerin 
müelliflerinden (örneğin 40 konut ya da 10 dönümün üstünde kalan projelerin
müelliflerinden) beklemek makuldür kanısındayız. Bu araştırma halihazır bitki
örtüsü, toprak özellikleri, doğal yaşam, kültürel tarihi ve doğal kaynakların 
belirlenmesini ve önerilen projenin bu unsurlar açısından etkilerinin analizini 
içermelidir düşüncesindeyiz.

Planlama politikası 2.13:
Eğimli araziler ve kıyılar için projelerin müelliflerinden proje tastiği
başvurusu sırasında site cephesi istenmesi hükmünü getirmek:
Bugün yarımadanın birçok bölgesinde büyük site projeleri, yapılaşma izni 
için sadece bir arazi planıyla bina ölçeğinde geliştirilmiş mimari planlardan 
(planlar, cepheler, kesitler v.b.) oluşan bir çizim paketi hazırlamakta, yerleşkenin 
bütününün görsel etkisi hakkında bir çalışma sunmamaktalar. Oysa bu bölümde 
sunduğumuz fotoğraflardan da anlaşılabileceği gibi aşırı yapılaşmanın ve
tekdüzeliğin olumsuz etkileri yerleşkenin bütününde kendini göstermekte. 
Bütünsel görsel etki hakkında da ancak yerleşkenin bütününü gösteren cephe ya 
da perspektif çizimleri aracılığıyla bilgi sahibi olabiliriz. Bu yüzden 100 metrelik 
kıyı şeridi ve eğimin % 18 ya da üstünde olduğu alanlar için müelliflerden inşaat
izni sırasında projedeki binaların tümünü gösteren cephe ya da perspektif çizimi 
istenmesi hükmünün getirilmesini öneriyoruz.

Planlama politikası 2.14:
Yasaya uygun yapılaşmayı özendirmek için puanlama sistemini getirmek:
Yaptırım konusunda bazı plan hükümleri esnekliğe yer vermeyen hükümler 
olabilirken diğerleri daha esnek hükümler olabilir kanısındayız. Bu tür bir 
esnekliğin yasal yapılaşmayı özendirebileceğine inanıyoruz. Bu yüzden yukarıda 
sözünü ettiğimiz bazı hükümlerin; (örneğin;)
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2.1 ağaçlandırma; 2.3 çeşitlendirme; 2.5 ufuk çizgisinin korunması; 2.7 istinat 
duvarlarının bitkilendirilmesi; 2.8 sektirme hükümlerinin bir puanlama sistemi 
içinde ele alınmasını öneriyoruz. Yani bu kuralların hepsine birden uymaktansa 
bazılarına uyarak ya da kısmen uyarak müellif puan toplayabilir ve belli bir puana 
ulaşınca proje onanabilir. Örnek bir puanlama sistemini aşağıda sunmaktayız. Bu 
tür bir sistemi yarımada planı daha detaylı ve kapsamlı bir biçimde geliştirmelidir 
kanısındayız.

Planlama politikası 2.15:
Belediyeler ölçeğinde bir yıl içinde verilebilecek inşaat ve oturma
izinlerini kısıtlamak:
Bu noktaya kadar önermiş olduğumuz hükümlerin çoğunun hem yapılaşmanın 
niteliğini arttıracağına hem de yapılaşma sürecini daha duyarlı ve daha az aceleci 
kılacağına inanıyoruz. Ancak hem alt yapı servislerinin akılcı bir zamanlama 
içinde gelişmesi hem de şehirleşmenin daha sürdürülebilir bir çerçevede oluşması 
açısından yapılaşma hızının doğrudan kontrol edilmesi son derece önemli. Bu 
yüzden yarımada planının her bir belde için bir yıl içinde verilebilecek olan 
inşaat ve oturma izinlerinin sayısını kısıtlaması gerektiğine inanıyoruz.

Bölüm III:
Merkez ve Merkezlerin Yakın Çevrelerine Dair Öneriler:
Yarımadanın bütünü için kalkınma ilkeleri önerilerinden ve kıyılardaki tatil 
sitesi ve otel yapılaşmalarına dair imar önerilerden sonra sıra merkezlerde. 
Her ne kadar merkez karakterlerinin belirlenmesi belediyelere bırakılmalıdır 
düşüncesindeysek de yarımada planı, yerleşkelerdeki genel arazi kullanımına dair 
bazı planlama politikalarını ilke edinmeli ve bu politikalar ışığında geliştirilmiş 
bazı plan hükümlerini getirmelidir kanısındayız. Bu yolla hem belediyeler 
arasındaki rekabet giderilmiş olur hem de belediyeler, projeleri için belediyeleri 
tek engel olarak gören müteahhitlerin baskısından kurtulmuş olur. Bu bölümde 
önce merkezleri yakın çevreleri içinde görebileceğimiz bir ölçekte tartışıp genel 
arazi kullanımı ve makroforma ait önerilerde bulunacağız. Daha sonra da merkez 
ölçeğinde kentsel mekanların oluşturulmasına ve kullanımına ait önerilerimizi 
gündeme getireceğiz.
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GENEL ARAZİ KULLANIMI VE MAKROFORM KARARLARI
Her ne kadar yarımadadaki merkezlerin birçoğu yapılaşma açısından doygunluk 
safhasına ulaşmış olsalar da yakın çevreleri için proje tastikleri hızla devam 
etmekte ve birçok yerleşke çekiciliklerini korumakta zorluk çekmekte. Bu 
yüzden yarımada planının getirebileceği arazi kullanımına ve makroforma dair 
bazı hükümlerin belediye planlarını yönlendirip yerleşkelerin daha dengeli 
gelişmelerini sağlaması gerektiği düşüncesindeyiz.

2004 yılı yaz okulunun Yalı Beldesi için önerdiği kümeleşme düzeni, soldaki plan arazinin 
küçük parsallere bölündüğünde bahçenin nasıl zedelenebileceğini, sağdaki plan ise yapıların 
kümeleşerek bahçenin nasıl korunabileceğini göstermekte.

2005 Yılı yaz okulunun
Yalıkavak için önerdiği yeşil

parmaklar şeması.
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Planlama politikası 3.1:
Kıyıya inen yeşil parmaklar oluşturmak, bu parmakları pasif rekreasyon
alanları olarak korumak:
Daha çok kıyı yerleşkelerinde gözlemlediğimiz geleneksel bir kullanımı 
düzeni, azmakların etrafında gelişen meyve bahçelerinin yarattığı yeşil alan 
parmakları. Bu parmakların bahçeler yapılaştıkça ortadan kaybolduğunu hem 
yeşil alan sürekliliğinin zedelendiğini hem de iç mahallelerde oturanların denizle 
ilişkilerinin gitgide kesildiğini gözlemledik. Yalıkavak için 2005 yılı yaz okulunun 
geliştirdiği önerilerden bir tanesi azmakların ve dere yataklarının doğrusal yeşil 
alanlar olarak korunması, bu yolla hem yeşil alan ağının sürekliliğinin sağlanması 
hem de bu alanlar içinde oluşturulacak yürüme ve bisiklet yolları aracılığıyla 
iç mahallelerde oturanlara denize ulaşma fırsatının verilmesiydi. Kanımızca 
yarımada planı, Yalıkavak için geliştirilmiş olan bu öneriyi mevzi imar planları 
için bir ilke olarak edinmeli ve azmakların ve dere yataklarının korunmasını bu 
planların değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak kullanmalıdır.

Planlama politikası 3.2:
Üstlerinde meyve bahçeleri bulunan alanlarda kümeleşme uygulamasını
özendirmek:
Sözünü ettiğimiz yeşil parmakların oluşturulması meyve bahçelerinin 
korunmasıyla yakından ilişkili. Oysa birçok yerleşkede belediye planları bu 
alanlara daha şimdiden oldukça yüksek yoğunlukları imar hakkı olarak vermiş 
durumda. Kümeleşme, bu alanlarda gelecekteki binaların meyve bahçelerinin 
önemli bir kısmını zedelemeden inşa edilmesini sağlayabilecek bir gelişme 
biçimi olabilir kanısındayız. Yalı Beldesi’nde kıyıya açılan vadilerde yol boyunca 
oluşmakta olan yapılaşma için 2004 yaz okulunun önerdiği kümeleşme düzeni 
görülmektedir. Kümeleşme, arazilerinin bir kısmını bahçe ya da tarım arazisi 
olarak korumayı kabul eden mal sahiplerine, bunun karşılığında ek yoğunluk (ek 
emsal, kat ve KAKS) veren bir düzenleme.

Dolayısıyla yapılaşma daha sınırlı bir alanda kümeleşerek gerçekleştirilebilmekte. 
Kümeleşme, büyük parsellerin bölünerek binalaşmasını ve bahçelerin yollar 
tarafından bölünmesini engelleyebilmekte. Burada altı çizilmesi gereken bir 
konu, bu düzenleme ile koruma altına alınan
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alanda sert satıha izin verilmemesi ve üretken tarımın devamlığının sağlanması 
koşulu. Kanımızca Yalı için 2004 yaz okulunun geliştirilmiş olduğu bu düzenin 
yarımada planı tarafından diğer yerleşkeler için de fırsat olarak sunulması meyve 
bahçelerinin korunması konusunda etkili olabilir.

Planlama politikası 3.3:
Kıyıda belediyeye ait kar amacı gütmeyen çay bahçesi, halk plajı v.b
işletmeleri oluşturmak:
Birçok yerleşkede kıyıdaki arazi fiyatları ve kiralar arttıkça tüm gelir düzeyinden
yerleşke sakinlerinin kullanabileceği çay bahçesi, halk plajı v.b. işletmelerin 
azaldığını, sahilin pahalı lokantalar ve dükkanlar tarafından işkal edildiğini 
gözlemledik. Fazla kar amacı gütmeyen çay bahçesi, halk plajı türünden 
işletmeler, hem yerleşke sakinleri için önemli bir buluşma yeri olabilmekte hem 
de herkesin kıyının güzelliğini ve sakinliğini tatmasını sağlamakta. Gümüşlük, 
Yalıkavak, Bodrum gibi bazı belediyeler çay bahçelerinin toplumsal önemini 
kavradığından bu konuda öncülük ederek belediyelerin çay bahçesi sahip 
olmalarını ve işletmelerini sağlamış durumdalar. Bizim korkumuz bu girişimlerin 
yalnız kalmaları ya da sürekliliğinin sağlanamaması. Bu yüzden yarımada 
planının, imar planlarında yeşil alan, okul, çocuk bahçesi v.b. kamu kullanımı 
için alan ayırma kuralına ek olarak kıyıda belediyeye ait çay bahçesi ve halk 
plajı alanları ayırma hükmünü de getirmesi gerektiği kanısındayız.

Planlama politikası 3.4:
Kıyıda belediyeye ait kültür ve ticaret açık hava merkezleri oluşturmak:
Birinci bölümde planlama politikası 1.13 bağlamında belediyelerin küçük 
turizm girişimlerinin sunamadığı bazı servisleri sunabileceklerini tartışırken 
bu öneriden biraz söz ettik. Öneri, belediyenin sahilde kamuya ait ve küçük 
otellere de yakın bir alanda bir merkez oluşturması ve bu merkezin, hem 
küçük yelken, şişme bot, rüzgar sörfü v.b. unsurları kiralaması hem de el 
sanatları, organik tarım v.b. diğer sektörlerin satış yapabilecekleri dükkanları 
barındırması idi. Bunlara ek olarak bu merkez çeşitli etkinlikler için birkaç 
küçük çok amaçlı salon ve bir de çay bahçesi barındırabilir diye düşündük. 
Burada altını çizmek istediğimiz konu, bu merkezlerin her kesim kullanıcıyı 
bir araya getirebilecek merkezler olabileceği ve yeni gelişen alanların merkez
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ihtiyacına cevap verebileceği. Kanımızca yarımada planı, mevzi imar planlarının 
bu tür alt merkezler için belli bir miktar alan ayırması hükmünü getirmelidir.

Yalıkavak için 2005 yılı yaz okulunun tasarladığı kültür ve ticaret alt merkezi.

Yalıkavak için 2005 yılı yaz okulunun tasarladığı kültür ve ticaret alt merkezi.

İmar düzeninin değişik büyüklükteki parsellerde uygulandığında nasıl bir yapılaşmaya 
yol açacağını gösteren plan çalışması.
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Planlama politikası 3.5:
İmar düzeninde yüzdeli ön çekme ve yükseklik sınırı uygulamasını
getirerek duvarlaşmayı engellemek:
Merkezlerde geleneksel sokak dokusuna ait gözlemlediğimiz bir özellik 
binaların sokakla olan ilişkileriydi. Binalar yol boyu duvar oluşturmamakta, 
bahçelerle ve küçük avlularla yol mekanını zenginleştirmekte. Yolların dar 
olması sokağın ağaçlandırılmasını engellemekteyse de bu bahçeler aracılığıyla 
sokak hem gölgelenebilmekte hem esinti alabilmekte hem de daha yeşil bir kent 
mekanı sunabilmekte. Bu tür bahçelere ve avlulara, Bodrum’un doğu koyunda 
olduğu gibi tarihte de başlıca ticaret işlevlerine cevap vermiş bazı mahallelerde 
daha az rastlandığı izlenebilirse de bu mahallelerde dahi küçük avluların 
ve farklı ön çekmelerin bulunduğu göze çarpıyor. Bununla birlikte bugün bu 
geleneksel sokak dokusu avluların ve bahçelerin yapılaşmasıyla yok olmakta, 
binalar sokak boyu kesintisiz duvarlar oluşturmakta. Bu durum, kentsel mekan 
zenginliğinin azalmasının ötesinde hem sokakların esinti almasını engelleyerek 
hem de ağaçları sokaktan uzaklaştırarak ısı adaları oluşmasına neden olmakta. 
Bugün bazı yerleşkelerde zaman zaman kıyı ile kıyıya paralel sokaklar arasında 
5-6 dereceye varan sıcaklık farklılıklarının oluştuğunu gözlemledik. Bu 
olumsuz duvarlaşmanın imar düzeninde yüzdeli ön çekme ve yükseklik sınırı 
uygulamasını getirerek engellenebileceğine inanıyoruz. Kızılağaç’ta planlanan 
düzen, yola cephe veren parsellerde cephenin %25’i boyunca çekmenin 0 metre 
ve yüksekliğin en fazla 4 metre olmasını, %50’si boyunca çekmenin en az 6 metre 
ve yüksekliğin en fazla 6.5 metre olmasını, cephenin geriye kalan kısmındaysa 
çekmenin en az 12 metre olmasını önermekte. Yan cephe çekmeleri için ise iki yana 
aynı çekmeyi vermektense, çekmelerin toplamının 4 metre olmasını önermekte. 
Özellikle ticaret alanları için yarımada planı bu imar düzenini getirmeli ve henüz 
duvarlaşmamış sokakların duvarlaşması engellenmelidir kanısındayız.

Planlama politikası 3.6:
Yerleşke merkezleri için gürültü şartnameleri oluşturmak:
Barlar ve gece kulüplerinin gürültüsü, eğlence turizmi için cazip bir ortam 
sunabilmekteyse de hem sakinlik ve sessizlik arayan ziyaretçileri kaçırmakta 
hem de yerleşkede tüm yıl oturan nüfus için önemli bir sorun oluşturmakta. 
Bazı belediyeler gürültünün miktarının ve saatlerinin kontrol edilmesiyle bu
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soruna büyük bir ölçüde cevap vermiş durumdalar. Her ne kadar gürültünün 
miktarı yerleşkenin karakteriyle ilgiliyse de ve kanımızca gürültünün kontrolü 
belediyelere bırakılmalıysa da yarımada planının gürültü konusunda belli bir 
standart getirmesi belediyelerin gücünü arttırabilir, gürültü üreten işletmelerin 
belediyeler tarafından kontrolü kolaylaşabilir kanısındayız.

KENTSEL MEKANLARIN NİTELİKLERİ ÜZERİNE ÖNERİLER
Başarılı kentsel mekanlar toplumun her kesiminden kullanıcıyı bir araya 
getiren, vatandaşların hem toplumsal kimliklerini bulmalarına yardımcı olan 
hem de beldeleri hakkında gurur duymalarını sağlayan mekanlar olabilmekte, 
anlamlı ilişkilerin kurulabileceği ev ve işin dışında üçüncü bir toplumsal 
dünya oluşturabilmekte. Kentsel mekanların davetkar olmaları, belli bir konfor 
düzeyini kullanıcılarına sunabilmeleri ve kullanıcıların ilgilerinin sürekliliğini 
sağlayabilecek işlevleri bir arada barındırabilmeleri başarılı olabilmeleri için 
oldukça önemli etkenler. Yarımadanın merkezlerinde çekici, insanlarla dolu, 
hem ziyaretçilerin hem de çalışanların günlük yaşamlarının önemli bir kısmını 
geçirdikleri kentsel mekanlara rastladık. Bununla birlikte merkezi konumlarına 
rağmen bazı meydanların kullanımın son derece az olduğunu, yapılmış olan 
yatırımlara rağmen davetkar olmadıklarını gözlemledik. Bu yüzden yarımada 
planının kentsel mekanların nitelikleriyle ilgili birkaç konuyu gündeme 
getirmesinde yarar vardır diye düşünüyoruz.

Planlama politikası 3.7:
Kentsel mekanlarda aşırı ısınmayı engellemek için sert satıh
metrekaresinin azaltılmasını özendirmek:
Yarımadanın geleneğinde meydanlarda sert satıh kullanımı oldukça kısıtlıydı. 
Toprak satıh yaygındı. Ancak turizmin gelişmesiyle birçok belediye 
ziyaretçilerin beklentilerine cevap verebilmek gerekçesiyle yaya alanlarındaki 
sert satıh miktarını arttırdı. Böylece toprak sathın serinletici özelliği yerini ısı 
adalarına yol açan sert satıhlara bırakmış oldu. Bazı yeni uygulamalarda sert 
satıh miktarının iyice artırıldığını ve bu meydanların kullanımlarının düşük 
olduğunu gözlemledik. Yarımada planı bu yaya alanlarındaki sert satıh miktarının 
azaltılmasına dair tavsiye notunu getirmelidir kanısındayız. Sert satıh yer yer 
kaldırılıp yerini bitki adalarına bırakabilir, bu adalarda da yöreye ait bitkiler 
kullanılabilir düşüncesindeyiz.
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Planlama politikası 3.8:
Kenstel mekanlarda aşırı ısınmayı engellemek için ağaçlandırmanın ve
diğer gölgeleme elemanlarının kullanılmasını özendirmek:
Yarımadanın meydanlarındaki sıcaklık ve esinti miktarı, meydanların kullanım 
düzeyini belirleyen en önemli etkendir. Özellikle yaz aylarında öğle sıcağı 
bastırınca serin esintili bir sokak ya da çay bahçesi aranan yerler olmakta. Serinlik 
de ağaçlandırma ve diğer gölgeleme elemanlarının kullanımıyla yakından ilgili. 
Geleneksel kargı çardakları ve geniş gölge ağaçları bu tür serin mekanların 
yaratılmasında oldukça etkili olabilmekte. Bunların ötesinde bazı yerleşkelerde 
örneğin Yalıkavak’ta tüm sokak mekanını gölgeleyen daha pratik çözümlere 
de rastladık. Kanımızca yarımada planı hem belli büyüklükteki meydanlar için 
ağaç kullanımı hükmünü getirmeli hem de sözü geçen gölgeleme çözümlerini 
özellikle ticaret sokakları için özendirici örnekler olarak sunmalıdır.

Planlama politikası 3.9:
Yerleşke sakinlerinin kentsel mekan kullanımını arttırabilmek için
meydanlardaki oturma olanaklarının arttırılmasını özendirmek:
Turizmin yoğun olduğu merkezlerde meydanlardaki yaşantıyı izlemek 
çalışmalarımızın bir parçasıydı. Bazı meydanlarda halk için oturma yerlerinin 
sunulmadığını, bu meydanlarda zaman geçirmenin tek yolunun bir çay 
bahçesine ya da lokantaya oturup para harcamak olduğunu gözlemledik. Çay 
bahçesi belediyeye aitse harcanan para ufak ama eğer değilse daha yüksek 
olabiliyordu. Bu yüzden bu alanların bütçesi kısıtlı kullanıcıları caydırdığını 
dolayısıyla da kullanımlarının düşük olduğunu ve anlamlı bir toplumsal yaşamı 
barındıramadıklarını gözlemledik. Özel teşebbüsün kontrolü altındaki bazı 
tatil sitesi ortak mekanlarında kafeler ve lokantalar dışında oturulacak yerler 
sunmamak tüketimi arttırabilmek için bilinçli olarak alınmış bir karar olabilmekte. 
Ancak belediyelerin kontrolü altındaki kamu alanlarının amacı değişik olmalı, 
tüketimi arttırmak değil kamuya hizmet vermek olmalıdır düşüncesindeyiz. Bu 
yüzden yarımada planının belediyeler tarafından oluşturulan yaya mekanlarında 
oturma olanaklarının arttırılması hükmünü getirmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Sunulacak oturma olanaklarının sayısı ya yaya mekanının büyüklüğüne ya da 
alan için yapılan yatırımın büyüklüğüne oranlı olarak ayarlanabilir.
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Oturma olanakları yükseltilmiş oturma duvarları, oturma tümsekleri v.b. 
çözümleri de içerebilir.

Planlama politikası 3.10:
Yerleşke sakinlerinin kentsel mekan kullanımını arttırabilmek için
seyyar satıcılara izin vermek:
Seyyar satıcılara bazı kentsel mekanlarda düzeni bozduğu ortalığı kirlettiği 
gerekçesiyle izin verilmediğini öğrendik. Bununla birlikte sadece yarımadada 
değil yarımada dışındaki birçok kentsel merkezde de meydanların kalabalıklığıyla 
seyyar satıcıların varlığı arasında önemli bir ilişki olduğu göze çarpıyor. Bir 
kentsel mekanın kalabalık olması, her kesimden kullanıcıyı bir araya getirmesi, o 
mekanın iyi kullanıldığını ve toplumsal açıdan önemli bir kent mekanı olduğunu 
gösteren işaretler. Kanımızca seyyar satıcıların olumsuz etkileri, sayılarının 
ve konumlarının kontrolüyle giderilebilir. Bu yüzden yarımada planı, seyyar 
satıcıların meydanlarda belediyeler tarafından yasaklanmasını engelleyici hüküm 
değil ama nasihat notunu getirmelidir düşüncesindeyiz.

SON SÖZ:
Umudumuz buraya kadar önerdiğimiz planlama politikalarının yarımada 
imar planı tartışmalarında ilham kaynağı olabilmesi ve Bodrum Yarımadası 
sakinlerinin bu konular üzerinde düşünmelerini kolaylaştırmasıdır. Önemli olan 
yarımada sakinlerinin görüşleridir. Bir planın arkasında plandan etkilenecek 
yöre sakinlerinin desteği olduğunda plan daha çabuk benimsenecek, daha çabuk 
uygulanabilecek ve en önemlisi halk sonuç .konusunda gurur duyabilecektir 
görüşündeyiz.
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BODRUM DENİZ TİCARET ODASI (BDTO)’NIN GÖRÜŞLERİ

Ülkemiz  bir  DENİZ  Ülkesi;  DENİZ yoksa TÜRKİYE   yok! 
Bodrum  bir  DENİZ   bölgesi; DENİZ yoksa BODRUM   yok! 
DENİZ yoksa, Turizmin 2/3’ü yok (Bkz. TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 
Strateji raporu) Siz hiç Bodrum Yarımadasına denizden baktınız mı?                
Bakmayın, üzülürsünüz!

Biz denizciler, Bodrum’a, koylarımıza, sahillerimize, dağlarımıza ve 
ormanlarımıza deniz tarafından bakarız, biz taraflıyız bu konuda tarafsız
olamayız, bizler denizden yanayız hep.

Böyle kapsamlı bir çalışma yapılırken, bir de denizden bakarak nasıl bir Bodrum 
Yarımadası sorusuna cevap arayalım istedik.

Önce mevcut duruma bir bakalım.

Denizden Bodrum’a yaklaştığımızda öncelikle, yaygın beton binalar görürüz. 
Betonlaşma, tüm sahillerimizde olduğu gibi Bodrum’da da hemen göze çarpar. 
Ama çok kat uygulaması olmadığından, biraz teselli buluruz.

Deniz’den Bodrum’a girerken, çağdaş bir liman kenti yerine, boyasız / badanasız, 
tel örgülü, dikenli telli, beton bir dalgakıran görünümü sizi karşılar. Neyse ki 
Bodrum Kalesi dikkatleri dağıtır da pek farkına varamazsınız.

Limana girdiğinizde her biri birer sanat eseri olan ama üst üste iki, bazen üç 
sıra bağlanmış teknelerimiz bizi karşılar. Feribotlarımız güçlükle yolcu salonuna 
(!) yanaşır. Marinamız Bodrum iç limanın neredeyse yarısında yer alır ama 
tekne bağlamaya yer bulamazsınız. Fenerin önünde bile tekneler bağlıdır. 
Bodruma gelecek konuk yatçılarımızın yanaşacağı yer hemen hemen yoktur. 
Yatlarımıza konuklarımızı transfer ederken, araçlarımız yolu kapatır. Hele 
amatör denizciyseniz ve 4-5 m. bir kayık almayı düşünüyorsanız yandınız, 
ülkemizin tüm kıyı kentlerinde olduğu gibi bağlama yeri bulamazsınız çünkü 
amatör denizcileri hiç düşünmemişizdir.
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Denizciler kahvesinde (kalenin önünde) ya da Tepecik kahvede otururken, 
apartman yüksekliğinde teknelerin ‘kıçlarını’ seyredersiniz. Rivayet edilir ki 
Bodrum’a gelen bir konuk, hiç deniz göremeden ayrılıp gitmiş! Civar koylarımız, 
‘sıfır deniz’ sevdası sonucu, hemen kıyıya yapılan bol yıldızlı beton otellerle 
kapatılmış, Anayasaya aykırı olmasına rağmen, sıfır denizin sahili, duvar ve tel 
örgülerle normal konuklara ve yerli halka kapatılmış, denizler ise şamandıralarla 
teknelere kapatılmıştır.

Hele Yarımadanın bazı bölgelerinde inşaat hafriyatı hemen oracıkta denizlere 
boşaltılmıştır da kimse görmemiştir!

Her yanımız deniz iken, deniz yolu için altyapı ve asfalt yol gerekmez iken, 
kara ulaşımı minibüs / özel araç trafiğine teslim olmuş; seyahatler, saatlerle
ölçülmeye başlanmıştır. Park yerleri ise arsa rantının fırladığı bu beldede söz 
konusu değildir. Büyük şehirlerdeki asayiş sorunları aynen taşınmıştır. Fedakar 
devlet memurlarımız için, inanmayacaksınız ama Bodrum tam bir sürgün yeri 
olmuştur. Birçok turizm beldemizde olduğu gibi, kışları küçük birer kasaba olan 
beldemizin yazları toplam 1 milyonu bulduğu söylenen nüfusa, bu imkanlarla 
altyapı ve hizmet götürmeleri söz konusu olamamaktadır.

Bodrum’da bundan sonra ne yapabiliriz?

Öncelikle şunu belirtelim: Basında yer aldığı gibi, Yarımadanın Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi, yarımada imarının Bakanlığa 
geçmesi değildir. Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca her ölçekte plan yapma yetkisi 
Bakanlığa geçmiştir. Belediyelerin mevzuatları gereği imar yetkileri sürmektedir. 
Yine bir yanlış karar da şudur: Bodrum bölgesinde ki imar kirliliği, sadece 
bölgenin özel bir rant sorunu değildir. Ülkemizin gelişmiş benzer bölgelerindeki 
genel bir sorundur. İstanbul’a bakmak yeterlidir.

Antalya bölgesinde % 20 yatak sayısı nedeniyle, yeni otel yatırımlarının, bu 
son karardan sonra yarımadaya kaydırılma girişimleri, 100.000 yeni yatak 
söylemleri, yarımadanın %30’unun hazine arazileri ve tahsislere konu olabileceği, 
az sayıda doğa mirası el değmemiş koylarımızın başına gelebilecekler bizi 
endişelendirmektedir.
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Denizci olarak bizler, İçmeler bölgesinde tersanelerin ağır bölümleri Ören’e 
taşındıktan sonra, bir ticari yat limanı, fuar alanları, geleneksel ahşap tekne 
yapımının küçük çapta örneklerinin konuklarımıza yapılırken izletilmesi gibi 
etkinlikler içeren çağdaş, aydınlık, temiz ve düzenli, çiçek gibi bir yatçılık 
kompleksi düşünüyoruz.

Bodrum’un turizm dünyasına hediye ettiği 2 - 3 bin yatlık, geleneksel yöntemlerle 
yapılmış, şuanda dünyada özgün ve tek alan Mavi Tur Teknelerimiz (guletler) 
böylece, Bodrum limanında denizle konuklarımızın arasından çekilmiş 
olacaklardır. Mavi Tur yolcularımız ise, çağdaş bir limandan teknelere rahatça 
transfer edilebileceklerdir.

Çağdaş görünümlü, küçücük iskeleler, sahillerimizi süslemeli ucuz, rahat, güvenli 
deniz yolculuğu sistemi kurulmalı, kara trafiği yükü denizlere çekilmelidir.
Ayrıca alkollü araç kullanımı problemini de çözecektir bu. Özlemle bekliyoruz.
Her tür imar planları hazırlanırken, denizden de bakarak, iskele ve benzer deniz 
yapılarının deniz ulaşım hatlarının, amatör denizciler için bağlama yerlerinin vb. 
planlara işlenmesini arzu ve teklif ediyoruz. 2-3 Mart 2007 tarihinde, Antalya’da 
yapılan Turizm Zirvesinde, Sayın Başbakanımız ve Sayın Vural Öger’in önemle 
belirttikleri gibi, sahillerimizin beton yığınına çevrilmesi, sıfır denize çok katlı 
binaların yapılması acilen durdurulmalıdır. Yapılaşmanın geri planlara çekildiği, 
mimari estetiğin göz okşadığı doğayla bütünlüğün korunduğu bir yarımada 
özlemimizdir.

Biz denizciler, deniz araçlarından kaynaklanan kirliliği çözmek üzere ilgili 
makamlarla üç yıldır iç içe çalışıyoruz, yolun sonuna geldik. Yeni ve eski 
teknelere arıtma cihazları montajı, liman işletmelerine atık alım tesisleri gibi 
tedbirler alınmakta. Yönetmeliklere son rötuşlar yapılmakta. Atık alım tekneleri 
Göcek’te başladı bile, Gökova sırada. Ama yarımadamızda 100.00 yeni yataktan 
önce kanalizasyon, su, arıtma sistemi, katı atık toplama yeri sorunlarının 
çözülmesinin öncelikli olduğunu düşünüyoruz.

Tahsis / yatak öncelikli değil altyapı öncelikli olmasını bekliyoruz.



44

Karşımızda duran Kara Ada’nın termal potansiyelinin akılcı bir biçimde 
betonlaşmadan konuklarımıza ve ekonomimize kazandırılması çok mu zor iştir? 
Kış turizmi açısından konaklamayı yarımadadaki boş otellerde yapıp eğlenceyi 
adaya taşımak neden olmasın?

Yapılmakta olan Yolcu gemisi yanaşma yerinin ülkemize yaraşır tertemiz aydınlık 
bir giriş kapısı olacağına inanıyoruz. Ülkemizde de teşvik kapsamına alınan 
kruvaziyer gemiler açısından Bodrum’un bir merkez olmasını arzuluyoruz.

Ve yine (liberal ekonomi gereği engellenemese bile) ikinci konut çılgınlığının 
denetimli ve organize biçimde estetik kaygıların ticari amaçların önüne geçeceği 
bir modelle denetim altına alınmasını bekliyoruz. Sayın Başbakanımızın da 
açıkça belirttiği gibi ülke olarak biz hepimiz denizi ve sahillerimizi hoyratça 
‘Kullanıyoruz’. Yarımadamızda herkes şöyle böyle denizle iç içe. Güneş, 
kum, deniz, tekne ve tüm aktiviteler denizle ilgili. Ancak denizci olmadığımızı 
söylemek zorundayım!

Biz kumsalların beton rıhtımlarla denizden koparılmadığı, iki aşık gibi kumsalla 
denizin tatlı tatlı kaynaştığı doğal sahiller, küçük sevimli çay bahçeleri, parklar, 
yürüyüş yolları, arka planda bahçeli evler, geçmişin pansiyonculuğunun çağdaş 
devamı az yıldızlı butik oteller, tepelerde ormanlarımızın dağlarımızın silueti 
eşliğinde bize sahilden el sallayan mutlu konuklarımızı izleyerek yarımada 
sahillerine yanaşmak istiyoruz denizden.

Biz denizle, arkadaş / sevgili / dost olmak istiyoruz kısaca. 

Denizlerimizin yok oluş çığlığının duyulmasını bekliyoruz. 

Yarımadayı kurtarmak için henüz çok geç değil.

DENİZ TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU
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MİMARLAR ODASI BODRUM TEMSİLCİLİĞİ’NİN GÖRÜŞLERİ

Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni İlave ve Revizyon Planı Çalışmalarına Dair

Görüş ve Öneriler

Genel Yaklaşım

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2007 - 2023 Türkiye Turizm Stratejisi 
Kavramsal Eylem Planında Bodrum Yarımadası “İnceleme ve Analiz Çalışması 
ile Turizm Potansiyeli Açısından Yeniden İrdelenecek Alanlar” kapsamında 
gösterilmektedir.

Bu açıdan, Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni İlave ve Revizyon Planı henüz “ulusal 
turizm stratejisinde” üstleneceği fonksiyonlar belirlenmemiş bir alan için 
hazırlanmaktadır. Stratejinin hedeflerine uygun bir plan yapılabilmesi için
öncelikle “irdelemenin” sonuçlanması ve bulunan / varılan sonuçların plancıya 
rehberlik etmesi rasyonel düşüncenin doğal gereğidir. Diğer yandan Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın Muğla - Aydın - Denizli illerini kapsayan 1/100.000 ölçekli 
havza planlama çalışması henüz sonuçlanmamıştır. Kaldı ki Bodrum Yarımadası 
“kültür ve turizm gelişme bölgesi” ilan edildiği için söz konusu planın dışında 
bırakılmıştır.

O nedenle, Türkiye Turizm Stratejisi Kavramsal Eylem Planında öngörülen 
“irdeleme” öncelikle sonuçlandırılmalı, 1/100.000 havza planı ve 1/25.000 
Ölçekli Çevre Düzeni İlave ve Revizyon Planı çalışmalarının, bu irdeleme 
sonuçlarına, başka bir deyişle “ulusal turizm stratejisine” uyumlu olmaları 
sağlanmalıdır.

Böylelikle, planlama süreci “ulusal strateji”, “havza planı” ve “çevre düzeni 
planı” hiyerarşisi içinde olması gereken ve arzulanan, tutarlı bir bütünlüğü 
sağlayacaktır.
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Sayılan bu süreçlerin tüm aşamalarında, yarımadamızdaki yerel yönetimlerin, 
meslek odalarının, STK’ların ve yerel halkın etkin katılımının sağlanması ve 
görüşlerinin dikkate alınmasının hayati önemi olduğu görüşümüzü burada bir 
kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz.

Yerel Potansiyel
Bodrum Yarımadası son 50 - 60 yıl içinde ülke içi ve ülke dışından geniş 
ilgi görmüştür. Bu ilgi günümüze azalmadan ulaşmıştır. Olumlu ve olumsuz 
yanlarıyla bu süreç içinde yerel yönetimler, meslek odaları, STK’lar ve yerel halk 
her aşamada görüşlerini dinamik bir biçimde bildirmenin yol ve yöntemlerini 
bulmuştur. Bugün, sözü edilen yerel kurum ve kuruluşların elinde mutlaka 
dikkate alınması gereken büyük bir bilgi birikimi vardır. Sayısız çalışmadan 
birkaç örnek vermek gerekirse;

* T.C. Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Milli Parklar Dairesi 
tarafından ABD Milli Parklar Dairesi işbirliği ve Milletler Arası Kalkınma 
Dairesinin (USAID) yardımıyla hazırlanan Halikarnassos Sahil Milli Parkı Uzun 
Devreli Gelişme Planı

* Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Uluslararası Akademisi Vakfı tarafından 
düzenlenen “Bodrum Gelişme Senaryoları Sempozyumu Bodrum Sosyo- 
ekonomik Mekansal Örgütlenme Başvuru Raporu”

* Bodrum Yerel Habitat ve Üniversiteler tarafından organize edilen “Bodrum 
Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu ve 2 ciltlik Bildiriler Kitabı”

* Bodrum Yerel Habitat Konferansı sonucu hazırlanan “İş Programı”

* Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı ve Yerel Habitat Kent ve Kentleşme Kozası 
tarafından hazırlanan “Bodrum Yarımadası Stratejik Gelişme Planı Çalışma
Raporu”

* İller Bankası ve Hollanda Konut ve Kentsel Çevre Merkezi tarafından yapılan 
“Bodrum Yarımadası Kıyı Yönetimi Planlama Çalışması”

* Kolorado Üniversitesi Mimarlık ve Planlama Bölümü’nün 1999 yılından bu
yana “yaz okulu” programı çerçevesinde Yanmada ile ilgili yapılmış olan
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“Sürdürülebilir Gelişme, Planlama ve Tasarım Kriterleri” çalışmaları ilk ağızda 
sayılabilir.

Bu örnekler, “yerel potansiyelin” neden önemle dikkate alınması gerektiğinin 
kanıtlarıdır.

Tespitler:
• Yürürlükteki planlama mevzuatı, sürdürülebilir, çağdaş, doğal eşikleri, taşıma
kapasitelerini dikkate alan bir planlama yapılmasına imkan vermemektedir.

• Farklı idari birimlerin eline dağıtılmış planlama ve uygulama yetkileri, kaosa
neden olmakta ve planlamanın işlevselliğini olumsuz etkilemektedir.

• “2. konut” adı altındaki yapılaşma, Bodrum Yarımadasının fiziki ve sosyal
çevresini olumsuz etkilemekte ve yarımadanın özgün yaşamsal değerlerini yok
edici bir etki yapmaktadır.

• Geçmişten gelen yanlış turizm politikaları (politikasızlığı) sonucunda 
yarımadanın turizm potansiyeli, yanlış tahsis, atıl yatırım ve kötü yapılaşma 
sonucu büyük ölçüde zedelenmiş, bir yandan doğanın tahrip edilmesine yol 
açarken diğer yandan büyük bir ekonomik potansiyelin heba olmasına neden 
olmuştur.

• Şimdiye kadar yapılmış olan planlar, Bodrum Yarımadasını bir çekim merkezi
yapan en önemli özelliği olan sosyal yaşam biçimini ihmal eden bir anlayış ile 
yapılmıştır. Yapılaşmayı öncelikli amaç haline getiren bu planlama anlayışı, 
bugün herkes tarafından eleştirilen fiziki yapıyı doğurmuştur.

• Yerel yönetimlerin, planlama, uygulama ve denetleme alanlarında etkin, 
eşgüdümlü bir çalışma mekanizmasından yoksun olmaları içinde bulunduğumuz 
durumun nedenlerinden biridir.

Öneriler:
• Türkiye’nin de ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler Habitat programının 
tanımladığı “sürdürülebilir insan yerleşimleri” ve Avrupa Birliği’nin ilgili norm
ve kriterleri dikkate alınarak Yarımada’nın “taşıma kapasitesi” belirlenmelidir.

• Küresel ısınmanın olası sonuçlarını önemseyen bir anlayışla, kısıtlı doğal



48

kaynakların rasyonel kullanımına öncelik veren, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
devreye sokan bir sistemin belirlenerek planda yer alması sağlanmalıdır.

• Planın yürütülmesinde başta yerel yönetimler olmak üzere, meslek odaları, 
SKT’ların ağırlıklı olarak temsil edildiği bir “plan yürütme platformu”nun 
kurumsal bir birim olarak plan hükümlerinde tanımlanması, planın hedefine
ulaşması için gereklidir. Böyle bir kurumsal ünite uygulama planlarının üst plana 
uygunluğunun sağlanması konusunda da önemli bir işleve sahip olmalıdır.

• Danıştayca iptal edilen son ve daha önceki Çevre Düzeni plan notlarının 
“Genel Hükümler” başlığı altında yer almasın rağmen uygulanmamış bir hüküm 
olarak kalan alt ölçekli planların (nazım ve uygulama) “bir program dahilinde 
ve etaplar halinde” yapılması kuralı, önlem ve yaptırımları belirlenerek işlerlik 
kazanmalıdır.

• Planda “çöp” toplama ve imha, arıtma tesisleri ile ilgili olarak yer belirlemeden 
önce, yarımadadaki evsel ve diğer katı atıkların niteliği ile ilgili bir araştırma 
yapılmalı, elde edilecek bulgu ve bilgilerle, nasıl bir “katı atık yönetim sistemi”
kullanılacağı belirlenmeli ve ancak bu bulgu ve kararlara ulaşıldıktan sonra yer
tespiti plana işlenmelidir. Hangi teknoloji ve sistemin kullanılacağı belirlenmeden 
plana işlenecek yerlerin amaca hizmet edememe olasılığı göz ardı edilmemelidir. 
Aynı mantık atık su arıtma tesisleri için de geçerlidir.

• “Taşıma kapasitesinin belirlenmesinde önemli bir girdi olan su kaynaklarının
işletilmesi ve paylaşılması bir sistematik içinde yerini almalıdır.

Çağdaş bir koruma anlayışı ile arkeolojik - doğal - kentsel SİT’leri yaşayarak / 
yaşatarak koruyacak ve bu değerleri vazgeçilmez kültür mirası olarak içtenlikle 
kabullenen özgür, yaratıcı planlama anlayışı egemen kılınmalıdır. Danıştayca 
iptal edilen planın “Genel hükümler” başlığı altında tanımladığı ve bahçe 
duvarlarının hangi malzeme ile yapılacağına kadar inen maddeleri gibi bu ölçekte 
bir planın konusu olmayan ayrıntılar tümüyle temizlenmelidir. (Genel hükümler 
3.13 ila 3.16)

• Başta sektör turizmde, otel yatağı kapasitesine endeksli kitle turizmi anlayışı 
terk edilmeli, doğa, kültür, eğitim, sağlık, tarım destekli bir turizm anlayışı 
hakim kılınmalıdır. Bu alanda plan, tespitler bölümünde belirtilen heba edilen 
potansiyelin kazanılması için kapsamlı bir rehabilitasyon programı içermelidir.
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• Planın arazi kullanım kararlarında “taşıma kapasitesi”nin belirlediği nüfus 
eşiğinin hayata geçirilebilmesi için kentsel ve kırsal yerleşme alanlarında parsel
ölçeğinde maksimum bağımsız bölüm sayısı ve minimum bağımsız bölüm alanı 
belirlenmelidir.

• Turizm Tesis Alanları ile ilgili arazi kullanım kararları ve yapılaşma koşulları yöre 
koşullarına göre belirlenecek turizm politikalarına göre yeniden düzenlenmeli ve 
bu değerli turizm alanlarının şu veya bu şekilde konut kullanımına dönüştürülmesi 
engellenmelidir.

• Turizm ve II.Konut başlığı altındaki tercihli arazi kullanımı plandan tümüyle 
çıkartılmalıdır.

• Yüksek rakım ve eğimli arazilerin kullanımında yapılaşma ile ilgili sınırlama 
ve kriterler uygulama planlarına esas olacak biçimde belirlenmelidir.

• SİT alanlarında arzulanan rehabilitasyonun gerçekleştirilebilmesi için Hazine 
arazilerinin takas amaçlı kullanımına ağırlık verilmelidir. 

• Tarımsal faaliyetin hem sürdürülebilir bir yerleşimin hem de nitelikli bir turizm 
politikasının göz ardı edilmeyecek bir unsuru olduğu kabulünden hareketle, tarım 
alanlarında özellikle gençlerin tarımsal faaliyete özendirilmesini amaçlayan, 
tesis ve işletmelerin plan aracılığıyla teşvik edilmesi sağlanmalıdır.

• Yerel halkın büyük bir bölümünün küçük ve orta ölçekli sermaye birikimi göz
önüne alınarak, sosyo-ekonomik sürdürülebirliklerini sağlayacak önlemlere 
planda yer verilmelidir.

Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği olarak yukarıda özetlenen görüşlerin hayata 
geçmesi için her türlü katkıya hazır olduğumuzu belirtir, takdirlerinize sunarız.

MİMARLAR ODASI BODRUM TEMSİLCİLİĞİ
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FARKINDA MISINIZ? 
BODRUM YARIMADASINDA NELER OLUYOR?

Öteden beri herkesçe dillendirilir ve söylenir. Hızla büyüyen, gelişen Bodrum 
Yarımadasında bu gelişmeye paralel olarak sorunlar, özellikle alt yapı sorunları 
çözümlenmemiştir.

Bu bir tespittir ve doğrudur.

Gerçekten bugün gelinen noktada, bir dünya kenti, bir dünya turizm merkezi 
Bodrum sokaklarında beş yıldızlı otellere tankerlerle su taşımaya devam 
edilmekte, kuş uçsa kanadının rüzgarından elektrik telleri hasar görmekte, çöpleri 
vadilerdeki dere yataklarında vahşi depolamaya tabi tutulmakta, atık suların ise 
nasıl, nerelere gittiğini ise söylemeye dilim varmamakta..! Bunlar saymakla, 
dökmekle bitmez.

Belediyeler kastedilerek deniliyor ki, “...kardeşim hiçbir alt yapın yok iken 
yarımadada yüz bin ikinci konuta nasıl izin verdin?...”

Sayın Bakanın ve onun gibi bu konuya bu pencereden eleştirel bir bakışla 
yaklaşanlara bir şey hatırlatmak ve bir düzeltme yapmak isterim.

Öteden beri ve kanun gereği (3194 sayılı İmar Kanunu) Bodrum Yarımadasının 
tüm çevre düzeni planları (1/25000 ölçekli) merkezi hükümetçe (Ankara) 
yapılmış ve onanmıştır. Bu planlar ile nerede konut, nerede iş yeri, nerede turizm 
tesisi benzeri yapılaşmalar olacağı belirlenmiştir.

Belirlenen bu esaslar dairesinde Belediyelerce bu plana aykırı olmamak şartıyla 
nazım ve uygulama planları yapılmış ve hayata geçirilmiştir. Şimdi, kürsülere 
çıkıp ulu orta Belediyeleri günah keçisi gibi gösterip suçlamak en hafif deyimiyle
haksızlıktır ve kendi gözündeki çöpü görmemektir.



51

ÖZELEŞTİRİ
Elbette Yarımadadaki on bir Belediyede, organize edilememesi, 
yönlendirilememesi, el konulamaması, projelendirilememesi, Yarımada geneli 
için hizmet öncelikleri sıralaması yapılamaması gibi nedenlerle bir kaynak israfı 
vardır ve devam etmektedir.

Üzülerek ifade etmeliyim ki aynı gemide yolculuk etmekte olduğumuz için 
Ülkemizdeki Belediyecilik hastalığı bizde de devam ediyor.

Maalesef, beş tane kaldırım taşı döşemeyi, beş kilometre asfalt yapmayı herkes 
belediyecilik hizmeti sanıp, halkımızda (seçmenler) buna alkış tutuyor. Yerel 
yöneticiler halkımızla birlikte el ele, kol kola şarkılar söyleyerek bu yolda 
yürüyorlar.

NE YAPMALI, NASIL YAPMALI?
Elbette bu böyle gitmez, gidemez; son yıllarda Bodrum Yarımadasında sağduyu 
sahibi insanlar bunu görmeye başladılar.

Ama ondan önce bilinen gerçeklerle Kasım 2006’da Bodrum Yarımadası 
Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan 
edildi.

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunun 7. maddesi uyarınca her ölçekteki (1/25000 
Çevre Düzeni, 1/ 5000 Nazım ve 1/1000 Uygulama Planları) planları; YAPMA, 
YAPTIRMA, RE’SEN (kimseye sormadan) onaylama ve tadil etme (değiştirme) 
yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na geçmiştir. 
Bu herhalde padişahlık yetkisi gibi bir şey olmalı.

Buradaki belediyelere, halk tarafından seçilen Belediye Meclislerine sormadan, 
burada yaşayan insanların görüşü alınmadan plan yapabilme, onaylama yetkisi 
bilmem ki başka nasıl izah edilebilir... Gerçi usulen, sorma nezaketi gösterilmeye 
çalışılıyor ama, sonucu nasıl etkiler göreceğiz.

Bu düzenlemede belediyenin yeri nerede sorusunun cevabı, yapılan planlarla 
getirilen kuralların uygulamasını yapma noktasındadır. Farklı bir ifadeyle planlar 
Bakanlıkta yapılıp gönderilecek, Belediyeler uygulayacak, vatandaş uyacak.
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Ancak, aynı kanunun 9. maddesi, “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” 
ilan edilen yerlerdeki alt yapı hizmetlerinin (yol, su, elektrik, kanalizasyon, 
arıtma ve benzeri) yapılması görevini merkezi idareye (hükümete) vermektedir.

NE OLUYOR?
İşte tam bu noktada Bodrum Yarımadasının “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi” ilan edilmesinden yaklaşık iki ay sonra 13 OCAK 2007 tarihli Resmi 
Gazete de bir kanun yayımlandı. 5571 sayılı bu kanunla 5355 sayılı Mahalli 
İdare Birlikleri Kanununa bir “ek madde” eklendi, maddenin adı “Turizm Alt 
Yapı Hizmet Birlikleri”. Adından da anlaşılacağı üzere, bu birlikler “Kültür ve 
Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi” ilan edilen yerlerdeki bütün mahalli idareler 
(belediyeler, köyler) ile turizm belgeli konaklama tesisleri ve hizmetten yararlanan 
diğer işletmelerde (belgesiz oteller, pansiyonlar v.b.) birliğin meclisinin uygun 
göreceği miktarda katılım payı veya ücreti ödeyeceklerdir.

Bu birlik bir yıl içerisinde ilin valisi tarafından kurulacaktır.

İşin özeti, Bakanlık ve merkezi idare (hükümet) kanunla kendisine turizm alanı 
ilan edilmiş bölgelerde alt yapı yapma görevini yine bir kanunla bölgedeki yerel 
yönetimlere (belediyeler, köyler) alandaki işletmelere (otel, motel, tüccar, esnaf 
v.b.) havale etmiştir.

Eğer bu tür alt yapıyı biz mahalli idareler ve vatandaş işletmeci, tüccar, esnaf 
yapacaksak neden buralar turizm alanı ilan edildi? Plan yetkisini merkeze alıp 
kimseye sormadan her ölçekteki planı ele alıp, Bodrum’un güzelim koylarında 
mavi tur duraklama noktaları olan koylarda, belli kişilere oteller veya tesisler 
kurdurmak için mi acaba?

Oysa biz, öteden beri Bodrum’da turizmin çeşitlendirilmesini savunuyoruz. 
Turizm sadece otel yapmak anlamına gelmemektedir.

Esasen, bugün için Bodrum’da yaklaşık yüz bin yatak vardır. Bu yatakların yani 
otellerin iyileştirilme zamanı gelmiştir.

Bize göre, koylarımıza kıyarak ona buna tahsis ederek yeni oteller yerine mevcut
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otellere gerekli teşvikleri vererek (ucuz ve uzun vadeli kredi, vergi teşvikleri 
v.b.) rehabilite edilmeli, nitelikli yatak sayısı artırılmalıdır.

Yenisini yaparak eskisini hurdaya çıkarmak turizm alanı ilan edilen bir bölgede 
ne kadar doğru bir yaklaşımdır?Bodrumlular bunu tartışmalıdır.

Elim ve dilim varmıyor, yazmaya ve söylemeye ama umarım bu kararları 
alanların kafalarının arkasındaki niyetleri, kaygılarımı boşa çıkarır. Kaygılarımın, 
endişelerimin, kuşkularımın boşa çıkmasını bir Bodrumlu olarak ne çok istiyorum 
bilemezsiniz.

Bir başka sefere Bodrum Yarımadasının idari yapısını, Belediyelerin yeniden ve 
yeni bir idari yapıya kavuşturulması konusunu tartışmak istiyorum.

Bu konudaki görüşlerimiz ve düşüncelerimiz ÇÖKERTME gazetesinin 19 Mart 
2003 ve 9 Nisan 2003 günlü sayılarında yayımlanmıştır. O günlerde çok ilgi 
uyandırmayan düşüncelerimiz ve önerilerimizle benzer görüş ve düşünceler 
bugünlerde bazı sivil toplum kuruluşları ile diğer kurum, kuruluş ve kişilerce 
dile getirilmektedir.

Bazı yetkililer bazı yerler için uygulayalım dese de, biz vatandaşların 
ikamet ve seyahat haklarına saygılı insanlar olarak, Bodrum’a gelenlere vize 
uygulayamayacağımıza göre, Bodrum’daki bu gidişat durdurulamaz, ancak 
inancım o dur ki, inisiyatifi ele alarak istediğimiz gibi yönlendirebiliriz.

GÜMÜŞLÜK BELEDİYE BAŞKANI 
MEHMET ÜLKÜM
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YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM BAKIR’IN GÖRÜŞLERİ

BODRUM’UN YENİDEN YAPILANMASINDA PLANLARIN
ROLÜ VE ÖNEMİ

Giriş
Bodrum Yarımadası Ege bölgemizin ve bağlı olduğu Muğla ilinin batısında 
yer alıp, günümüzde ülkemizi turizm faaliyetleri ile dünyaya duyuran bir 
niteliğe sahiptir. Ülkemizdeki konumu, sahip olduğu doğal, kültürel nitelikleri 
nedeniyle yarımada gelişme yönünden ülkemizin diğer yörelerinden önemli 
farklılıklar göstermektedir. Sahip olduğu nitelikler bölgenin hızla değişmesine 
yol açmaktadır. Bu değişim çoğu zaman da kontrol edilememekte, sonucunda 
hem yöre hem de ülke bu gelişmelerden olumsuz etkilenmektedir.

Bu çalışmada Bodrum Yarımadasının planlama ve yapılaşma açısından mevcut 
durumunun tespiti, sorunların belirlenmesi ve buna göre de çözümlere dönük 
önerilerin getirilmesi hedeflenmektedir.

Bodrum Yarımadasında Mevcut Yerleşmeler ve Bu Yerleşmelerdeki 
Gelişmeler

Yarımadadaki gelişmelerin tarihi 5000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Kar ve 
Leleg toplumları Yarımadada Halikarnassos, Termera, Pedesa, Urania, Telmissos, 
Mindos gibi birçok yerleşmeler kurmuşlardır. Yarımada üzerindeki bugünkü 
yerleşmeler, bu antik kent yerleşmelerinin ya üzerinde ya da komşuluğunda 
kurulup gelişmişlerdir. Tıpkı bugünkü Bodrum kentinin Antik dönem Karya 
Başkenti Halikarnossos, Gümüşlük Beldesinin ise Antik Mindos kenti üzerinde 
geliştiği gibi. Bu yerleşmeler Antik dönemin denizle de ilişkili çok önemli 
yönetim, ticaret merkezleriydi. Onun için bölge Akdeniz havzasında her dönemde 
ilgi çekmiş, hareketliliğin odağında yer almıştır. Bu bir yandan iletişimle birlikte 
gelişmeyi sağlarken, bazen de yıkımlara yol açmıştır. Yerleşim alanları korunma 
öncelikli gelişirlerken Persler, İskender, Roma, Bizans, Rodos şövalyeleri ve 
Osmanlılara yurtluk yapmışlardır. Böylece farklı toplumların izlerini taşıyarak
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gelişen Yarımadada 1919-1921 İtalya’nın işgalinden sonra Girit’ten gelen Türk 
göçmenlerle Cumhuriyetin ilk yıllarında 4290 nüfuslu Bodrum yerleşmesi balıkçı 
ve süngerci limanı en önemli yerleşmedir. 1970’de 6.103, 1980’de 9.799 olan 
kent nüfusu 1990’da 20.931, 2000 yılında ise 35.280 kişiye fırlamıştır. 1970’lere 
kadar denizcilik ve tarıma dayanan geleneksel gelişim çizgisini sürdüren 
Yarımadada Bodrum merkez yerleşmesi dışında Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, 
Yalıkavak, Gümüşlük, Karatoprak, Ortakent, Bitez gibi birçok kırsal özellik 
gösteren köy yerleşmeleri bulunmaktaydı. Ev pansiyonculuğu, motel gibi küçük 
aile işletmeciliği ile başlayan doğa ve kültür turizmine dayalı turizm faaliyetleri 
1980’lerden sonra; ülkemizin dışa açılma politikaları ile birlikte giderek artmış, 
bu durum toplu dış turizm faaliyetlerini arttırmış ve bunun etkisi olarak içte de 
yatırımcılar bölgeye yoğun ilgi göstermeye başlamışlardır. Bu ilgi sonucunda 
yarımada nüfusunun ve yerleşme dokusunun yapısını hızla değişmeye başlamıştır. 
Tarım ve denizcilikle uğraşan nüfus hazırlanamadan kendini turizmin içinde 
bulmuştur. Yerleşmelerdeki doğal nüfus artışı bozulmuş çok sayıda yerli yazlık ev 
yaptırmaya veya doğal değerlere (deniz, kum, güneş) ve giderek eğlenceye dönük 
tatile dayalı uzun veya kısa süreli olarak yarımadaya gelmeye başlamışlardır. 
Dış turizmden daha fazla pay almak isteyen yatırımcılar ise kısa sürede daha çok 
turistin barındıracağı çok yataklı otellere yönelmişlerdir. Son yıllarda gelişen 
“her şey dahil sistemi” ile de çok sayıda turiste ucuz tatil yaptırma yöntemi 
diğer kıyı bölgelerimizde olduğu gibi yarımada da yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Benzer şekilde kuruvaziyer turizmi de, yarımadada yapılmakta olan liman ile 
hayat bulacaktır. Her şey dahil sistemi ve kuruvaziyer turizm yöntemleri hem 
yatırımcılar hem de yerel halk tarafından turistin toplu hareket ettiği, otelinden 
çıkmaması sonucu yeterince ekonomik ve kültürel katkı sağlamadığı gerekçesi 
ile ciddi olarak eleştirilmektedir. Son yıllarda uygulanan yabancılara mülk satışı 
da satılan konutların sahiplerince kendi yurttaşlarına kiraya verilmesi ve turizm 
tesislerin boş kalmasına yol açtığı gerekçesiyle olumlu karşılanmamaktadır.

Yarımada’daki Sosyal ve Ekonomik Gelişmelerin Mekana Yansıması
Yukarıda belirtilen gelişmeler ve oluşan talepler Bodrum Yarımadasında ciddi 
fiziksel gelişmelere yol açmaktadır. Bunlar ana başlıklar halinde aşağıdaki gibi
sıralanabilmektedir;

1 - Yarımadada mevcut yerleşme nüfusları tatilciler, kalifiye insan gücü, daha
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çok da niteliksiz insan gücüyle hızla artmıştır. Aynı şekilde sadece yaz nüfusu 
kalıcı nüfusun birkaç katına ulaşmıştır.

2- Yarımadaya gelen bu nüfusun yerleşmelerin geleneksel karakteri yoğun ve 
denetlenemeyen (kaçak) yapılaşma ile hızla bozulmuş, dingin tatil yöresi olma 
özelliğini yitirmiştir.

3- Yine kontrol edilemeyen nüfus hareketi ile yarımadadaki doğal değerler 
(verimli taban araziler, yöreye özgü mandalina bahçeleri, fundalık ve orman 
alanları, karakteristik kıyı alanları vb.) özellikle yılda 15-30 gün bazen hiç 
kalınmayan yazlık konutlarla (II. Konut) hızla tahrip edilmişlerdir.

Geleneksel yerleşim dokuları (Bodrum Kentsel Sit Alanları) kuzeydeki 
geleneksel köy karakterli seyrek dokulu yerleşim alanları gibi hızla yoğunlaşarak, 
karakteristik değerlerini kaybetmektedirler.

4- Korunması gereken kültür varlıkları olan Osmanlı sarnıçları, karakteristik 
Bodrum Evleri - Kule ve Sakız tipleri, Sur Duvarları hızla tahrip olmaktadır. 
Yarımadanın karakteristiği olan hatt-ı bala (ufuk çizgisi)’daki Yel Değirmenleri
bile ikinci konutlarla tehdit edilmektedirler.

5- Yeni yoğun yerleşmeler Antik değerler üzerinde geliştiklerinden arkeolojik 
değerler hızla tahrip olmaktadırlar. (Bugünkü Bodrum, Antik Halikarnassos 
kentinin tam da üzerinde hızla büyümeye devam etmektedir. Antik kentin 
hipodromu üzerinde bugün sanayi çarşısı bulunmaktadır. Yarımadayı besleyen 
ana karayolu da Antik Tiyatronun sahnesinin -scene- bitişiğinden geçmektedir.) 

6- Yarımadada yapılaşma hızla sürerken burada hızla büyüyen kalıcı nüfusun 
ihtiyaç duyduğu ne yeşil alan, okul, ibadet yeri, spor alanları gibi sosyal donatı 
alanları ne de yol, elektrik, su, kanalizasyon, atık gibi alt yapı donatılarına 
ilişkin sorunlar çözülememiştir. (Yarımadanın merkezi Bodrum’un kanalizasyon 
sorunu halen çözülememiştir. Var olan bir arıtma da sık sık arızalandığından 
atıklar denize boşaltılmaktadır. Katı atıklar ise doğal çevreye bırakılmakta yer 
altı veyer üstü çevre kirliliğine yol açmaktadır.) Yarımadada belirtilen donatıların 
tam olarak çözümlendiği bir yerleşme bulunmamaktadır.
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Yarımada’daki Planlama Yaklaşımları
Yarımadada belirtilen gelişmeler sürerken önümüzü görmemizi ve sağlıklı yaşama 
ortamları hazırlamada vazgeçilmez bir araç olduğunu bildiğimiz planlamanın 
etkisi incelendiğinde aşağıdaki hususlar gözlenmektedir;

1- Yarımadanın idare merkezi Bodrum 1881’den beri belediyedir. 1944’ de ilçe 
olan yerleşme ilk olarak 1946 yılında imar planına kavuşmuştur. Gridal düzeni ön 
gören plan yıllarca uygulanmamıştır. (İyi ki de uygulanmamış yoksa geleneksel
kent dokunun çok daha erken yitirilecekti.)

2- Bodrum 1970’lerde İller bankasınca, korunması gereken dokular bilim 
insanlarınca belirlenmiş olmasına rağmen, ülkemizde herhangi bir ilçe gibi 
planlanmıştır. Bu plan yerleşmeye aşırı yoğunluk ve yüksek yapılaşma getirdiği
için Kültür Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulunca iptal edilmiştir. 
Yerleşmenin kültürel, doğal değerlerini dikkate alan ilk planlama 1982 yılında 
Turizm Bakanlığınca yapılmış, bu plan 1990’da İzmir II.Nolu Kurulca revize 
edilmiştir. Bu aşamalarda yerleşmedeki geleneksel dokuyu oluşturan çok 
sayıdaki tescilli sivil mimarlık eseri çeşitli nedenlerle tescilden çıkartılmış veya 
yok olmuştur.

YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM BAKIR
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BODRUMLU GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞLERİ

Yapılacak olan Bodrum 1/25 000’lik imar planına ilişkin planlamada 
gözetilmesi gerekli kriterler önerisi:

Bodrumlu gönüllüler derneği olarak amacımız Bodrum ve yöresinin doğal 
kaynaklarının korunması, güçlendirilmesi, sosyal ve kültürel yapısının 
geliştirilmesinin sağlanması için çalışmalarda bulunmak, ilgili kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu amaçların gerçekleşmesine yönelik faaliyetleri 
düzenlemek, yürütmek ve gerekli gördüğü önerileri yetkili makamlara 
iletmektir.

Derneğimizce yarımadamızın imar planlarının yapılmasında kriter alınması 
ve dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin düşünce ve önerilerimiz aşağıda 
sıralanmıştır;

Kıyı kullanımı:

Kıyılardaki ve ormanlarda ki tahsisler Anayasamızın 43. maddesi “Devletin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan kıyılar özel mülkiyete konu olamazlar 
doğasına uygun olarak genellikle eşitlik ve serbestlik ilkeleri gereği herkesin 
ortak kullanımına açık bulunmalıdır.”

Kıyı .Kanununun 5. maddesi “Kıyılar, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan 
araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve 
serbest olarak yararlanmasına açıktır” demektedir. “Kıyı ve sahil şeritlerinden 
yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle 
yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, 
tel örgü, hendek,kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.”

Uygulamaya baktığımız da kıyılarımız ve denizlerimiz eko sistemi tahrip edilerek
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konutlar, oteller, iskeleler, dolgu alanları ve şamandıralarla kanunlar hiçe 
sayılarak sınırlı kitlelere hitap ediyor. Yarımadadaki yanlış uygulamaların kanun 
maddesinin de belirttiği gibi halkın yararlanması göz önünde bulundurularak 
değiştirilmesi gerekmekte ve bundan sonraki planlamalarda da titizlikle dikkat 
edilmeli, koruma ve kullanma dengeleri bozulmamahdır.

Orman arazileri:

Orman arazilerinin tahsisleri, Anayasa’nın 169. maddesine aykırıdır.

Anayasa” nın 169. Maddesi : Devlet, ormanların korunması ve sahalarının 
genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların 
yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık 
yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.

Devlet ormanlarının mülkiyeti devir olunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, 
Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve 
kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.

Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. 
Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; çıkarılamaz. 
Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar 
genel ve özel af kapsamına alınamaz.

Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, 
aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler 
ile 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak 
kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya 
hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba 
ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında 
daraltma yapılamaz.

Kanun maddelerinde belirtildiği gibi ormanlarımızı tahrip eden herhangi bir 
oluşuma izin veren planlama yapılmamalıdır.
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Tarım alanları:

Tarım alanlarının korunması ve geleceğe aktarılması: Anayasanın 
44. maddesinde “Devlet toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve 
geliştirmek erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter 
toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli 
tedbirleri alır”, 45. maddesinde, “Devlet tarım arazileri ile çayır ve meraların 
amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek,tarımsal üretim planlaması 
ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla tarım 
ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerin 
sağlanmasını kolaylaştırır.”
166. maddesinde ise “ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle 
sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla 
gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak verimli 
şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin 
görevidir” denilmektedir.

.5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun 1. maddesinde; 
“Bu kanunun amacı toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini 
yitirmesini engelleyerek, korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli 
sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, planlı arazi kullanımını sağlayacak 
usul ve esasları belirlemek” olarak belirtilmiş, Mutlak Tarım Arazileri, “Bitkisel 
üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu
yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topoğrafik
sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan, 
hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli olan 
araziler” şeklinde tanımlanmıştır.

Yasanın 13. maddesinde “Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım 
arazileri ile sulu tarım arazileri tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.” 
denilmektedir.

Yukarıdaki yasa maddelerine aynen katılıyor olup tarım arazilerimizin amacı 
dışında kullanımına şiddetle karşı çıkıyor ve planlamalarda bu konuya titizlikle 
özen gösterilmesini istiyoruz.

Turizm Teşvik Kanunu’nun sakıncaları ve planlamaya etkisi:
Anayasaya aykırı birçok maddesi bulunduğunu düşündüğümüz 2634 sayılı
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Turizm Teşvik Kanunu’na dayanılarak Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi ilanı ile her türlü imar planlarını yapmaya, yaptırmaya, onaylamaya 
ve tadil etmeye yetkili olarak; hazineye ait olan yerlerin, ormanların, kamu 
kuruluşlarına ait taşınmazların, gerçek ve tüzel kişiler ile vakıflara ait olup
turizm işletme belgesi olmayan taşınmazların ve özel koruma alanı ilan edilen 
yerlerin kullanılması ve tahsislerine ilişkin tüm tasarrufun hiçbir kısıtlamaya tabi 
tutmadan veya oylamaya sunulmadan, Türk veya yabancı uyruklu gerçek ve tüzel 
kişilere ve hatta tüm bölgeyi bir kişiye tahsis etme yetkisiyle donatılan Kültür 
ve Turizm Bakanlığınca Bodrum Yarımadası’nın “Kültür ve Turizm Koruma ve 
Gelişim Bölgesi” ilan edilmesi ile yukarıda saydığımız yasalarla korumaya ve 
geleceğe taşınmaya çalışılan değerlerin yanlış kullanılması ve hatta yitirilmesi 
kaygısını taşıyoruz ve bu kanun maddeleri düzeltilmediği sürece de bu kaygıyı 
taşıyacağız.

Yarımadamızda, bölge halkının sadece turizmden para kazanmaya şartlandırılması 
sonucu turizm sezonları haricindeki dönemlerde yörenin ölü kasaba görünümüne 
bürünmesinden kurtarılması için sosyal faaliyet merkezlerine, doğal, kültürel 
ve botanik parklarına, genç neslin sağlıklı gelişmesi için çocuk ve gençlik 
merkezlerine ihtiyaç vardır. Bu konuya planlamalarda öncelik verilmelidir. Bu 
konuda proje hazırlamaya ve sunmaya sivil toplum örgütleri olarak hazırız.

Master plan: Bölgemizdeki bir kamu üst düzey yetkilimizin de dediği gibi “zaten 
kısıtlı olan mekanın bölgenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini daha fazla 
bozmadan, geleceğe taşınmasını sağlamak ve turizmin kaliteli ve daha çok kazanç 
ile sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla stratejik planlamaya ihtiyaç vardır”. 
Bunun yapılabilmesi içinde meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de 
içinde bulunduğu bölgeyi tanıyan ve sorunlarını yakından bilen geniş katılımlı 
bir kurul ile gerekli çalışmaların yapılmasının yanı sıra hükümetlerin yapacağı 
planlamalarda bakanlıklar arası uyum sağlanarak verilecek ortak kararlarını 
yereldekilerle bir konsensüs içinde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Yerel Halkın turizmden pay alması: Turizme yönelik yapılanma nihayetinde 
parasal kazanç amaçlı olduğuna göre yöre halkı bu kazançtan büyük pay 
alamadığı sürece turizmin sürdürülebilirliği ve sağlıklı ürün sunumu güvencede 
değildir. Planlamalar küçük işletmelerin yaşamasına ve yöre halkına istihdam 
sağlayacak yönde yapılmalıdır.
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Bodrum mimarisi ve çarpık yapılaşma: Eğer ki sağlıklı gelişen ve kazanç 
getiren bir turizm istiyorsak Bodrum’u Bodrum yapan değerlerden olan yerel 
mimariyi ön plana çıkarmamız ve korunmasını sağlamamız gerekmektedir. Yeni 
yapılaşmalarda da geçmişten bu güne aktarılan iki kat zorunluluğunun hiçbir 
gerekçeyle delinmemesi ve yapılacak binalarında yerel mimariye uygunluğunun 
gözetilmesi gerekmektedir.

Sit alanları: Öncelikle sit alanlarının envanterlerinin çıkarılması, 
sınıflandırılmasının yapılması gerekmektedir. Özel şartlar ve özel çıkarlar
nedeniyle de sit dereceleriyle oynanmaması ve değişiklik yapılmaması, 
planlamanın sit alanları gözetilerek yapılması gerekmektedir.

Su sorunu: Turizme bağlı olarak göç alan bölgemiz ve diğer farklı nedenlerle 
de hızlı bir şekilde nüfus artışı yaşamaktadır. Buna bağlı olarak yarımadada, 
dışarıdan sağlanan kısıtlı su kaynakları yeterli olmadığından izinsiz de olsa kuyu 
açarak su sorunumuzu çözmeye çalıştığımız ortadadır.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki yarımadamızda kullanılan suyun % 
80’i artezyen yani yer altı kaynağından sağlanmaktadır. Küresel ısınmaya 
aşırı kullanımı da ekleyecek olursak yer altı sularımız hızla azalmakta ve 
tuzlanmaktadır...

Bu nedenlerle “susuzluk” kapıya dayanmış büyük sorunlarımızın başında 
geldiği gibi daha fazla yapılaşma ve nüfus artışının durdurulması gerektiğini 
işaret etmektedir. Yarımadamızda açılan artezyen kuyularının çoğunluğu 
izinsiz olduğundan, su sorununun büyüklüğünü algılamamıza engel olmaktadır. 
Planlamalara alınan GEYİK Barajının su rezervi bu yıl %71 ‘den %31 ‘e düşmüş 
olup güvenilir bir su rezervine sahip değildir. Ayrıca çevresindeki yapılaşma 
nedeniylede kirlenme tehlikesi altındadır. Yapılacak planlamalarda bu konu 
dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır. Suyun planlamaya yönelik etkileri ile 
suyun sağlanması konularında daha detaylı incelemeler yapılmalıdır. Kaçak su 
kullanımının engellenmesi, denetlenmesi ve caydırıcı önlemlerin alınmasına 
ihtiyaç vardır.

Golf Sahaları : Yüksek miktarda suya gereksinimi olan golf turizminin de 
yarımadamız için uygun olmadığını, golf sahaları yapımına yönelen yatırımcıların
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golfden gelecek kazançtan çok golf sahası etrafındaki konut ve arsa satışlarından 
yani ranttan elde edeceği kazancı düşünerek su sorununa yol açmanın ve çevreye 
vereceği zararın yanı sıra daha fazla yapılaşmaya da yol açacağı çıkan haberler 
nedeniyle teyit edilmektedir. Gözle görülen örneği Milas - Tuzla Sulak alanı 
kenarına yapılan golf sahası etrafında hareketlenen inşaatlardır. Bu nedenle 
planlamalarda bu konuda hassas davranılmahdır.

Arıtma sistemi: Bodrum için yeri belirlenen ve yapımı için çalışmaları yürütülen 
arıtma tesisi, yer seçimi nedeniyle deşarjının denize yapılacağının planlandığı 
izlenimi vermektedir. Bu olumsuzluğun yanı sıra bilhassa denizden bakıldığında 
çirkin bir görüntü sunan ve ileride sorunlar yaratacak yapıdadır. Gerçek manada 
arıtma tesislerinin yapılması ve yarımada geneli içinde bir an önce gerekli 
çalışmaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yapılan arıtma tesislerinde 
arıtılmış suyun denize deşarjının önlenmesi ve bu suyun yalnızca sulamada 
kullanılması bir zorunluluktur ve su sıkıntısı nedeniylede bir gerekliliktir. 
Planlamada bu konu özenle ele alınmalıdır.

Katı atık: Yarımadanın en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Turgutreis, 
Yalıkavak ve Bodrum’un vahşi katı atık depolarına yarımadanın tüm atıkları 
vahşice bırakılmakta ve ayrıştırma çöplüklerde vahşice yapılmaktadır. Bu durum 
Yarımadanın imajını da olumsuz etkilediği bir gerçektir. Yarımadanın toplam katı 
atık miktarı yıllık yaklaşık 100 bin tona ulaşmaktadır. Yarımadanın acil bir ATIK 
YÖNETİM PLANINA ihtiyacı vardır. Ve bir seferberlik anlayışı içinde yaygın 
sürdürülebilir bir bilinç oluşturma atağı gerçekleştirilmelidir. Değerlendirilebilir 
nitelikte olan ambalaj atıklarının vahşi ortamlarda değil yasa ve yönetmeliklere 
uygun olarak kaynağında ayrılması ve atık azaltılması konusunda bilinçlendirme 
ve uygulama çalışmalarına başlanılmalıdır. Aksi takdirde yarımadamız atık 
altında kalacaktır.

Hale hazır seçilmiş olan Dereköy yakınlarında ki vahşi depolama bölgesi, 
çevresinde gözden çıkarılamayacak kadar nezih ve güzel alanları kötü etkileyecek 
yanlış bir seçimdir. Daha vahim olanı hala vahşi depolama planları yapılıyor 
olmasıdır bertaraf tesisleri kurulması gereklidir planlamaya alınmalıdır. Mavi 
yolculuğa çıkan teknelerin atıklarının ise kontrolsüz bir şekilde koylara bırakıldığı 
ve bu atıkların periyodik görevlendirmelerle toplanması yöntemi daha sistematik 
ve bilinçli bir yönteme dönüştürülmeli, liman ve marinalarda teknelerin sintine 
atıklarını toplama üniteleri faaliyete geçirilmelidir.
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Mavi yolculuğun korunması: Bodrum dünyanın başka bir yerinde yapılmayan 
mavi yolculuk sayesinde haklı bir üne kavuşmuştur. Mavi yolculuk sayesinde 
yaşamını sürdüren ahşap yat yapım ve onarım tersanelerinin yan sanayisi 
ile birlikte yerel ve ulusal ekonomiye katkısı tartışılamaz. Bu sektörün diğer 
bir özelliği de istihdam edilenlerin diğer sektörlere nazaran çok daha fazla 
yerelde yaşayanlardan oluşmasıdır. Tahsisler yoluyla yapılaşmayı teşvik eden 
politikaların terk edilerek, çevreye zararı diğerlerine nazaran en az düzeyde ve 
yüksek turizm girdileri sağlayan mavi yolculuğun korunması için denizimizin 
temiz kalması, kıyılarımızın ve koylarımızın yapılaşmaması için planlamalarla 
önlemler alınarak doğal dokunun korunması gerekmektedir.

Trafik : Turizm sezonlarında çekilemez boyutlara ulaşan trafik yoğunluğundan
kurtulmak için Bodrum merkezinin araç trafiğine kapatılması yönünde
planlamalar yapılmalı, beldeler arası yollardaki trafiğin de azaltılması için toplu
taşıma araçlarının kullanımı kolaylaştırılmalı, cazip hale getirilmeli ve teşvik 
edilmelidir. Bodrum Yarımadası kapsayan turistik ve yöre insanına hitap edecek 
ring seferlerini planlayacak yerel yönetimlere kolaylıklar sağlanmalıdır.

Jeotermal enerji: Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda yarımadamızın jeotermal 
su kaynağına sahip olduğu belirlenmiştir. Olası jeotermal kaynağımızın elektrik 
üretimi, konutların ısıtılması ve soğutulmasında, sağlık alanında, tarım alanlarında 
ve turizm alanında kullanılmak üzere planlama çalışmaların yapılmasının gerekli 
olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmalar yapılırken de yerel yönetimlerin, sivil 
toplum örgütleri ile meslek odalarının, yöre yaşam ve ekonomisine etkin katkıda 
bulunacak yöntemlerin tespitinde birlikte çalışmaları gerektiğine inanıyoruz.
Yenilenebilir enerji: Yarımadamız yenilenebilir enerji açısından zengin 
potansiyele sahip bir coğrafyadır. Bu kaynakların bir an önce hayata geçirilmesine 
acil ihtiyaç vardır. Günümüzde küresel ısınmanın bir tez değil gerçek olduğu 
artık kanıtlanmıştır.

Çevreyi kirlettiği kanıtlanan geleneksel enerji kaynaklarının kullanımından 
bir an önce vazgeçip rüzgar ve güneş enerjisi gibi alternatif seçeneklerden 
faydalanmaya bir an önce başlanmalıdır. Kaldı ki bunun yöremize ekonomik 
değer olarak geri dönecek olması da bir gerçektir. Ulusal ve yöresel kalkınmaya 
yadsınamaz katkısı ile temiz bir gelecek için yenilenebilir enerji bir gerekliliktir. 
İmar uygulamalarında da bu enerjilerin kullanılması için teşvik ve yaptırımların 
uygulanması gerekmektedir.
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Varolan yatak kapasitesinin iyileştirilmesi: Bazı çevrelerce önerilen nitelikli 
100 bin yatak ilavesi yoğun yapılaşmayla başı dertte olan yarımadamıza ek 
dertler ilave edecektir. Varolan yatak kapasitesini çeşitli teşviklerle nitelikli 
hale getirmek suretiyle gelecek talebe cevap verip oluşacak talep boyutuna göre 
tutum takınılmalıdır. Sadece oteller bazında yatak kapasitesi sayılmamalıdır. 
Mavi yolculukla elde edilen yüksek girdilerin yanı sıra yöredeki turizme yönelik 
kiralık konutlar yüksek gelirler getiren ve dikkate alınması gereken konulardan 
birisidir. İnternet ilanlarında anlaşıldığı üzerede turizmde yükselen bir grafik
çizmektedir.

Bu güne kadar yapımını engelleyemediğimiz konutları turizm alanında kullanıma 
dahil etmenin yollarını bulmayı planlamalıyız.

Denetim: Yukarıda belirttiğimiz sorunlar kapsamında denetim organlarının 
yasal sınırlar içinde caydırıcı etkilerle çalıştırılması gereklidir.

BODRUM: Devletin yıllarca gerekli desteği vermediği hatta kötü davrandığı, 
yerel yönetimlerin olanaksızlıkları nedenleriyle yanlış yapılanmış, kirlenmeye 
yüz tutmuş bu haliyle bile hala güzellikler fışkırtan yaşanası beldemizin, para 
kasası gözüyle bakılmadan ele alınarak, planlanması durumunda dünyanın gözde 
tatil beldeleri arasında kalacağı düşüncesindeyiz.

Beldemizi ve yaşamını korumaya devam etmek, planlamanın her noktasında 
ve her adımında kararları birlikte almak dileğiyle,

Çevreyi Savunmak Yaşamı Savunmaktır. 
Saygılarımızla arz ederiz.
Bodrumlu Gönüllüler Derneği
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PEYNİR ÇİÇEĞİ - GÜNDOĞAN 
GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ’NİN GÖRÜŞLERİ

Bodrum yarımadasında kültür, çevre ve doğanın korunmasını amaçlayan, “daha 
güzel, daha yaşanır çevre ve doğa gelecek nesillere bırakacağımız en büyük 
mirastır” bilinci ve sorumluluğunu taşıyan Peynir Çiçeği - Gündoğan Gönüllüleri 
Derneği olarak Bodrum ile ilgili önerilerimizi değerlendirmenize sunarız.

* Master Plan:
Sizin (Bodrum Kaymakamlığı’na) de toplantılarda dile getirdiğiniz gibi; bölgenin 
tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin bozulmadan geleceğe taşınmasını sağlamak, 
kaliteli ve sürdürülebilir bir turizm için stratejik bir planlamaya ihtiyaç vardır. 
Bunun yapılabilmesi için bölgeyi tanıyan, sorunlarını yakından bilen meslek 
odaları ile sivil toplum örgütlerinin de içinde bulunduğu çalışma grubuna, yerel 
yönetimlerin ve halkın katılımını sağlayarak ortak bir paydada buluşulmalıdır.

* Bodrum Mimarisi:
Bodrum’un geçmişten bugüne süregelen özgün mimarisi (İki katlı, çatısız, 
begonvillerle süslü ve beyaz renkli) yoğun ve çarpık yapılaşma sonucu, 
özelliklerinden hızla uzaklaşmaktadır. Yeni yapılaşmalarda özgün mimarinin 
mutlaka korunması gerekmektedir.

* Yoğun ve Kontrolsüz Yapılaşmanın Olumsuz Etkileri:

Su Sorunu:
Yer altı sularının kullanımının kağıt üstünde yasak olmasına rağmen, yarımadanın 
bütününde artan nüfus yoğunluğuna bağlı olarak Bodrumluları ve yaz turizmiyle 
artan nüfusu, içme ve kullanma sularını temin etme noktasında denetimsiz 
yeni ve kişisel (sitelerin kendi artezyen kuyularını açmaları gibi) çözümlere 
yöneltmektedir.
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Yerel yönetimlerin kendi şebeke sularını bile yer altı sularından karşıladığını 
düşünürsek su ve altyapı sorunu çözülmeden yeni yapılaşmalara kesinlikle izin 
verilmemesi çözüm açısından daha gerçekçi olacaktır. Su konusunda bir diğer 
sorun ise umut olarak sunulan Milas - Geyik Barajı projesidir. DSİ Aydın Bölge 
Müdürlüğü Raporlarına baktığımızda 2006 yılına oranla su seviyesi % 71 ‘den 
% 36’ya düşmüştür. Böylece bu proje daha hayata geçmeden kullanılabilirliğini 
yitirmiştir.

Küresel ısınmanın günümüz koşulları göz önüne alındığında birincil sorun olduğu; 
2050’li yıllarda Akdeniz - Ege bölgelerinde yaşanacak kuraklığın turizmi daha 
kuzeye kaydırma öngörüsü göz önüne alınıp, planlama yapılırken daha çok tesis 
ve yapılaşma yerine nitelikli turizme yönelerek, mevcut kaynakların korunması 
ve verimin artırılması göz önünde bulundurulmalıdır.

Kanalizasyon Sistemi:
Bodrum merkez arıtma sisteminin, belirlenen yerde yapım ve çalışmalarının 
kriterlere uygun olarak hayata geçirilmesi, denetimlerinin sıkı yapılması, 
deşarjının sulamada kullanılması, günümüzde aşağıda açıklanacak gerçekler 
ışığında büyük önem kazanmaktadır.

Fosseptik:
Yarımada genelinde yerleşimlerde bugüne kadar bulunmayan sistem, foseptik 
kullanımını yaygınlaştırmıştır. Ancak kullanılan fosseptik sisteminde 
sızdırmalının tercih edilmiş olması, ayrıca zamanında çektirilmemesi bunların 
“vahşi” olarak doğaya ve yer altı sularına karışmasına yol açmaktadır. Kaldı ki 
çekilen atık su dahi yine doğaya denetimsiz salınmaktadır.

Arıtma:
Sitelere ve turistik tesislere getirilen arıtma sistemi mecburiyeti, yeterli denetim 
yapılmadığı için sağlıklı çalışmamaktadır.

Kış Aylarında sitelerde nüfusun azalması sonucu çeşitli gerekçelerle arıtmalar 
çalıştırılmamakta, atık su doğrudan doğruya doğaya veya denize deşarj 
edilmektedir.
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Yazın ise; yapılan arıtmalar nüfus yoğunluğuna uygun tesis edilmediği için yine 
yetersiz kalmaktadır.

Turistik tesislerde ise (5 yıldızlı olanlarında dahi) antma, sağlıklı çalıştınlmamakta 
ya da yeterli olmamakta bunun sonucunda açık veya gizli olarak doğaya ve 
denize deşarj edilmektedir (Somut örnekler elimizde mevcuttur).

* Katı Atık:
Yarımadanın en büyük sorunlarından biridir. Her ne kadar Turgutreis, Yalıkavak 
ve Bodrumda çöp toplama alanları (vahşi depolama) görünse de diğer beldelerin 
de kendi çöp toplama alanları mevcuttur. Bu durum, görüntü ve çevre kirliliğine 
neden olmaktadır. Acilen kaynağında ayrıştırma yöntemiyle atıkların toplanması 
ve Bodrum geneline hizmet edecek tek bir katı atık depo tesisi yaşama 
geçirilmelidir. Ayrıca Bodrum’a hizmet veren liman ve marinalarda teknelerin 
yağ, sintine ve atıklarını alacak ve bertaraf edecek sistemin planlanmasına 
ihtiyaç vardır.

* Trafik Sorunu:
Özellikle turizmin yoğun olduğu yaz aylarında büyük bir sorun haline gelmektedir. 
Sorunun çözümü için Bodrum merkezinin özel araç trafiğinekapatılması, ulaşımın
toplu taşıma araçlarıyla sağlanması (Antalya - Side örneği), yürüyüş ve bisiklet 
yollarının planlanması, ilgili birimlerin görüşleri alınarak gerçekleştirilmelidir.

* Gürültü Kirliliği:
Eğlence merkezlerinin yerleşim birimlerinin dışında yer alması planlanmalıdır.

* Turizm Teşvik Kanunun Öngörülen Sakıncaları ve Planlamaya Etkisi:
2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununa dayanılarak kültür ve turizm koruma 
ve gelişim bölgesi ilanı ile her türlü imar planlarını yapmaya, yaptırmaya, 
onaylamaya ve tadil etmeye yetkili olarak, hazineye ait olan yerlerin, ormanların, 
kamu kuruluşlarına ait taşınmazların gerçek ve tüzel kişiler ile vakıflara ait olup
turizm işletme belgesi olmayan taşınmazların ve özel koruma alanı ilan edilen 
yerlerin kullanılması ve tahsislerine ilişkin tüm tasarrufun hiç bir kısıtlamaya 
tabi tutmadan veya oylamaya sunulmadan, Türk veya yabancı uyruklu gerçek 
ve tüzel kişilere
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ve hatta tüm bölgeyi bir kişiye tahsis etme yetkisiyle donatılan Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca Bodrum Yarımadasının kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi 
ilan edilmesi ile geleceğe taşınmaya çalışılan değerlerin yanlış kullanılması ve 
hatta yitirilmesi kaygısını taşıyoruz.

* SİT Alanları:
SİT alanlarının envanterlerinin çıkarılması ve sınıflandırılmasının yapılması
önemlidir. Özel şartlar ve çıkarlar nedeniyle de SİT dereceleriyle oynanmaması 
ve değişiklik yapılmaması gerekmektedir.

* Hazine Arazileri:
Hazine arazilerinin bundan sonra turizm tesisi adı altında veya başka bir 
gerekçe ile tahsis edilmeyip, bu alanların doğal, kültürel ve botanik parklarına 
dönüştürülmesi veya çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak alanlar 
yaratılmasına dönük çalışmaların planlamada yer alması gerekmektedir.

* Kıyı Kullanımı;
Yasa “Kıyılar Herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır ve Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır.” demesine rağmen kıyılarda dolgular yapılarak 
kıyı - kenar çizgisi ihlal edilmekte, doğal yapı bozulmakta ve kişiler turizm 
tesisi adı altında özel evler, siteler inşa etmektedirler. Böylece kıyılar kamunun 
yararına değil, şahıs yararına kullanılarak halka kapatılmaktadır.

* İskeleler:
Yine yukarıdaki fiili gerçeğe bağlı olarak yasa ve yönetmeliklere aykırı kaçak
iskeleler yapılmakta (iskelelerin yaklaşık % 80’i izinsizdir) kıyının ve denizin 
doğal yapısının bozulmasına, görüntü kirliliğine sebep olmaktadır.

* Koylar ve Mavi Yolculuk:
Bodrumla birlikte anılan Mavi Yolculuk, hem turizm getirişi hem de bölge 
halkına sağladığı istihdam açısından otel turizmine oranla (yaklaşık 10 katı) çok 
daha büyük önem arz etmektedir. Bu gerçek ışığında mavi yolculuğun korunması 
için kalan koylarımızın yapılaşmaya ve tahsislere açılmaması gerekmektedir.
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* Nitelikli ve Özgün Turistik Tesis:
Yeni çok yıldızlı ve çok katlı tesisler değil ancak mevcut yatakların atıl 
olanlarının iyileştirilmesi ve butik otellerin geliştirilmesi Bodrum’un dokusuna 
daha uygundur. Her şey dahil sistem, yöre ekonomisine bir katkı sağlamadığı 
gibi çevre kirliliğini yoğunlaştırmaktadır. (Arıtmaların mevcut durumu)

* Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması:
Yöre halkının bilinçlendirmesi ile mümkündür.

* Orman Alanlarının Mevcut Durumu:
Orman arazilerinin tahsisleri Anayasa’nın 169. maddesine aykırıdır. Bilindiği gibi 
Danıştay kararlarıyla da durdurulmuştur. Ancak daha önce yapılan tahsisler ve 
maden arama ruhsatı adı altında alınan izinler ile ormanlar talan edilmektedir.

* Sulak Alanların Korunması:
Turizm tesisleri ve golf sahaları, buradaki doğal yaşamı bozmaması için, sulak 
alanların yakınında yapılmamalı ve bu konu planlamada dikkate alınmalıdır.
Ormanlarımız ve sulak alanlarımız küresel ısınmanın önemli faktörlerinden olan 
karbondioksit emisyonunu sağlayan vazgeçilmez yaşam alanlarıdır. Dolayısıyla 
planlamada bu alanların mutlaka korunması gerekmektedir.

* Tarım Alanları:
Yasa maddeleri ile koruma altına alınmış olan tarım arazilerimizin amacı dışında 
kullanımına izin verilmemesi ve planlamalarda bu konuya özen gösterilmesi 
çok önemlidir. Örneğin; yöremize özgü Bodrum mandalinasının bahçelerin 
yapılaşmaya açılması nedeni ile yok olduğunu üzülerek gözlemlemekteyiz. 
Üretimin teşvik edilmesi ürünlerin yöre ekonomisine katkı verecek şekilde (suyu, 
reçeli, esansı vb.) planlama yapılarak üreticinin yönlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu örnekleme zeytin, incir, üzüm vb. için de geçerlidir.

* Balık Çiftlikleri:
Balık üretim alanlarının 1/25.000’lik uygulama imar planında belirlenmesi, 
turizm ve yerleşim alanlarının dışında kalan bir bölgede olması konusunun 
dikkate alınması gerekmektedir.
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* Jeotermal Enerji:
Olası Jeotermal kaynağımızın yöre yaşam ve ekonomisine etkin katkısı bulunacak 
yöntemlerin tespit edilerek planlamaya alınması önemlidir.

* Yenilenebilir Enerji:
Çevreyi kirlettiği kanıtlanan geleneksel enerji kaynaklarının kullanımından vaz 
geçip alternatif enerji kaynaklarının (rüzgar ve güneş) kullanımına geçilmelidir. 
Yöremiz bu açıdan zengin bir potansiyele sahiptir. İmar uygulamalarında da bu 
enerjilerin kullanılması için teşvik ve yaptırımların uygulanması gereklidir.

Sonuç olarak;
Küresel ısınma artık gelecek senaryosu değil günümüzün gerçeğidir. Var mı yok 
mu diye tartışmak yerine, geleceği planlarken bu gerçekten hareketle, yenilenebilir 
enerjiye daha fazla yer vererek doğal ve kültürel kaynaklarımızı rasyonel olarak 
kullanmak Bodrumu Bodrum yapan değerleri koruyarak “Çevreyi Savunmak 
Yaşamı Savunmaktır” bilinciyle planlamanın her noktasında her adımında 
birlikte olmak dileğiyle arz ederiz.

Saygılarımızla

Peynir Çiçeği - Gündoğan Gönüllüleri Derneği
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BOSIAD
Bodrum Yarımadası KVTKGB         

1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Hakkında Değerlendirme

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 4957/2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca 31.05.2007 tarihinde onaylanarak askıya 
çıkarılan ve itirazlar sonrasında 10.10.2007 tarihinde değişiklikler ile onanarak 
yürürlüğe giren Muğla Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi’ne ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, Plan Araştırma Raporu, Plan 
Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri bütününde Derneğimizce incelenmiştir.

Yürürlükteki Bodrum Yarımadası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıda 
belirtilmiştir.

BODRUM YARIMADASI KVTKGB ÇEVRE DÜZENİ PLANI 
PLANLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME

Kültür ve Turizm Bakanlığı aşağıda ifade ettiği gerekçeler ile Bodrum 
Yarımadasını KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ ilan 
edip, Çevre Düzeni Planını hazırlama sürecine girmiştir.

“Bilindiği gibi, Bodrum Yarımadası Çevre Düzeni Planına ilişkin uzun süreden 
beri devam etmekte olan ve henüz sonuçlanmayan yargı süreci Yarımada 
bütününde bir plansızlık durumunu ortaya çıkarmıştır. Doğal olarak, bu 
plansızlık durumu neticesinde, Yarımada bütününde kontrol altına alınamayan 
ikinci konut gelişimleri, plansız turizm alanları gelişimleri, sit alanları ve 
tarım alanlarına yönelik işgaller ve kıyı alanlarındaki işgalci uygulamalar 
hızla artmaktadır. Bu alanlardaki olumsuz gelişmelerin kontrol altına alınması, 
kapsamlı olarak fiziksel ve sektörel planlamanın yapılmasıyla mümkün
olabilecektir. Bu kapsamda ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri
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olan Bodrum Yarımadasında turizm gelişme odaklı olmak üzere ekolojik- 
ekonomik dengesi kurulmuş olan kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi önem 
kazanmaktadır.”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulan raporlarda, Turizm Stratejisi Eylem 
Planında Bodrum Yarımadası’nın “İnceleme ve Analiz Çalışması ile turizm 
potansiyeli açısından yeniden irdelenecek alanlar” kapsamında stratejileri 
belirlenmemiş bölge konumunda kalmakta olduğunu ve Bodrum Yarımadası 
KVTKGB Çevre Düzeni Planlama çalışmalarının yapımından önce “Türkiye 
Turizm Stratejisi” raporunda belirtilen; yasal düzenlemeler, örgütlenme 
biçimlerinin oluşturulması ve bu kapsam içinde oluşturulacak ulusal, bölgesel, 
il ve yerel turizm konseylerinin de katılımıyla Bodrum Yarımadası Turizm 
Senaryosunun tartışılması, oluşturulması  gerekli olduğu belirtilmiştir.

Turizm; sosyo-ekonomik faaliyetlerin, ekolojik, kültürel, tarihsel, politik ve 
teknolojik çevrenin global içeriğinden soyutlanmış olarak düşünülemez. Çünkü 
turizm ile diğer ekonomik ve sosyal, politik yapı ve faaliyetler arasında karşılıklı 
etki ve tepkiden oluşan sıkı ilişkiler vardır. Bu nedenle, Bodrum Turizminin 
sorunlarını sadece turizme özgü sorunlar olarak düşünmek ve çözüm modelleri 
aramak yerine, birbirinden farklı olayların oluşturduğu bir sistem içinde yaklaşım 
yaparak, sorunlara çözüm alternatifleri önermek daha gerçekçi ve başarı şansı
daha yüksek bir yöntem olarak kabul edilebilir.

Ülkemiz ve özellikle bölgemiz açısından hayati önem taşıyan turizm sektörüne 
ilişkin etkin ve sürdürülebilir planlama deneyimlerinde geç kalınmıştır.

Bu zaman sürecinde yitirilen doğal değerler, özellikle kıyı alanlarında görülen 
çarpık ve yoğun yapılaşma doğal - tarihsel + arkeolojik - kültürel varlıkların 
turizme kazandırılamaması.

Turizmin ihtiyaç duyduğu altyapı imkanlarının sağlanamaması, Turizmin 
çeşitlendirilememesi, Yatırımcılar açısından teşviklerin yetersizliği, finansman
sorunu, Dış  tanıtıma  ilişkin politika ve uygulamalardaki yetersizlikler, 
Yerel yönetimlerin kısıtlı bütçeleri ile turizmin sorumluluklarının tamamına
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yakınını üstlenmek ile yükümlü olmaları,

Turizm coğrafyasında bulunan yerleşimlerin turizme yönelik hizmet kadrolarının 
sınırlı olması (sınırlandırılması),
Özel ya da kamu kesiminde turizme doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet eden 
kadroların kalitesinin denetlenememesi (kalitesinin arttırılamaması), Türk Turizm 
yapısının Değişen küresel şartlara ayak uyduramaması, Her şey dahil sisteminin 
olumsuz etkileri Turizm acentaları ya da bu konuda hizmet veren birlik ya da 
kuruluşların bölgemize uygulanan düşük fiyat politikasına karşı direnememesi
Turizm olgusunun yönetimi esnasında kurumlar arası işbirliği sağlanamamıştır. 
Bu duruma çözüm niteliği taşıyan Çevre Düzeni Planında yıllardır kontrolsüz 
yapılaşmanın temel yöntemi olan ve kapasite hesaplarının yapılmasını mümkün 
kılmayan, turizm alanlarının konuta dönüşmesine sebep olan tercihli kullanım 
yöntemi (Turizm + II. Konut Alanı Lejandı) terk edilmemiştir.

Plan Açıklama Raporunda, Planlama Kararları başlığı altında yer alan ilkeler 
de, Turizm ve Konut Alanlarının bölgelenerek birbirinden ayrılması öngörülmüş 
iken; ikinci konut alanlarının tercihli kullanım alanı olarak plana yansıtılması 
çelişki oluşturmaktadır.

Mevcut Arazi kullanım paftasında gösterilen bazı mevcut yerleşim alanlarının, 
plan raporunda hiçbir gerekçe gösterilmeksizin fizik planda yer almadığı
görülmüştür.

Bodrum Yarımadası KVTKGB Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ölçekli olmasına 
rağmen, planın dili 1/25.000 ölçeğine uygun değildir. Şöyle ki, bazı alanlarda 
parsel ölçeğine dek inen plan kararları varken, yer yer şematik bir dilin 
kullanılması plan dili bütünlüğünü zedelemektedir.

Belediye ve Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca onaylanıp 
yürürlüğe giren uygulama imar planlarının aynen geçerli olduğu kabul edilirken, 
onanlı planlara yeni kentsel meskun alanların ilave edildiği tespit edilmiştir. 
Çevre Düzeni Planı hazırlanması sürecinde onaylı uygulama imar planlarının 
aynen uygulanacağı Plan Hükümlerinde belirtilirken ve plan sınırları sayısal
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verileri ile Çevre Düzeni Planına aynen işlenmişken; onanlı imar planlarının 
öngördüğü nüfuslar ile Çevre Düzeni Planında öngörülen nüfuslar ve arazi 
kullanımı kararları arasındaki farklılıklar çelişkiler doğurmaktadır.

Toprak Koruma Kanunu çerçevesinde değerlendirmeye alınan toprak 
sınıflandırmalarında büyük hatalara rastlanmıştır. Arazinin tabii yapısı ile
uyuşmayan sınıflandırmalar söz konusudur. Bu hususta yeniden 1/5000 ve
1/1000 Ölçekli Halihazır haritalar üzerinde yeniden değerlendirme yapılmalıdır. 
Bununla birlikte Bodrum’da geniş alanlar kapsayan İmar dışı alanlarda bir adet 
bağ evi dahi yapılamayacak durumlar ortaya çıkarmıştır. Bu hususta toprağı 
koruyacak insanın toprağına bir ev dahi yapamaması koruma-kullanma dengesi 
hedefi ile ters düşmektedir. Bu hususta Toprak Koruma Kanununda belirtilen
İl Toprak Kurulları yeniden değerlendirme yaparak imar dışı tüm alanlarda 
2500 m2ye bir bağ evi ve parsel ifraz koşullarının yeniden değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Bu plana bağlı alt ölçekli imar planı çalışmalarının da bütüncül olması 
gerekmektedir. Bu çalışmaların sadece belediyelerin imkanlarına bırakılmadan 
Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenmesi gerekmektedir.

Bodrum Yarımadası’nda kıyı alanlarında bugüne kadar kamu kullanımına 
açık olarak korunmuş önemli günübirlik ve büyük yeşil alanların turizm tesis 
kullanımına açıldığı tespit edilmiştir. Planda öngörülen ticaret alanları, Merkezi 
ticaret alanları dışında 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında gösterilmesi 
gereken fonksiyonlardan değildir. Ticaret Alanları, Kentsel Yerleşim Alanları 
içerisinde alt ölçekli planlarda belirlenmelidir.

Bodrum Yarımadası KVTKGB ilan edildiğinde turizm odaklı bir gelişmenin 
öngörüleceği düşüncesi hakim iken, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
onaylanan Çevre Düzeni Planında; mevcut turizm tesis alanlarının bazı yerlerde 
iptal edilerek, tercihli kullanıma dönüştürüldüğü Bodrum Yarımadasında 
turizm ve ikinci konut alanlarının kısmen kentsel yerleşim alanı olarak 
öngörüldüğü, Plan Uygulama Hükümleri ile Turizm Tesis Alanlarında emsalin 
yarısı kullanılarak apart veya pansiyon yapılabileceğinin öngörülmesi, 
turizm alanlarının konuta dönüşmesi durumunu yasallaştırmaktadır. 
Bodrum’da 20.000 adet üretilmiş ancak satılamamış II. konutun varlığı 
bilinmektedir. Bu durum plan üzerinde gelişme alanı öngörme ihtiyacını 
ortadan kaldırmaktadır. Mevcut II. konutların da yeniden değerlendirilirken
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uluslararası acenteler aracılığı ile aylık kiralama sistemi ile değerlendirilen 
konutların maliye denetiminden yoksun olması rekabet eşitsizliği 
oluşturmaktadır.

Bununla birlikte eskiden otel yapımında %70, %50, %45 gibi imar yoğunluklarına 
sahip olan belediyelerin şimdi otel yapımında %30’a düşürülmesi turizm 
yatırımcılarının önüne duvar örmektedir.

Bodrum genelinde özellikle yabancıya satışların başlamasından sonra bodrum 
katların apartman katı gibi kullanılmaya başlanması yörenin özgün kimliğine 
darbe vuran önemli bir sorun olmaktaydı. Turizm bakanlığının bu hususta 
aldığı engelleyici kararı olumlu karşılanmakla beraber, bu kez 3194 Sayılı 
imar Kanununda yapı sahiplerine tanınan bodrum kat yapma hakkının ortadan 
kaldırıldığı görülmektedir.

Kentsel Fonksiyonlar arasındaki dolaşımı sağlayan ulaşım fonksiyonuna ilişkin 
bu plan ile birlikte Ulaşım Master Planının da yapılması gerekmektedir. Bu sayede 
plan bütününde alınan kararların işleyişini kolaylaştıracaktır. Plan Açıklama 
Raporunun Yönetim Stratejisi Başlığı altında ifade edilen Yerel Yönetim Modeli 
oluşturulmadan, Bodrum Yarımadası’nda Çevre Düzeni Planının uygulanmasına 
geçirmemelidir. Bu hususta yasalaşan Turizm Altyapı Hizmet birliklerinin güçlü 
bütçe ve kadrolarla plana çatı oluşturması gerekmektedir.

Bu genel bakış çerçevesinde yürürlüğe giren 1/25.000’lik çevre düzeni planı 
incelendiğinde Turizmin Bodrum çapında yaşanan sorunlarına Yaşam kalitesini 
arttırıcı yapısal çözüm olmaktan ziyade Bodrum genelinde yaşanan çarpık 
gelişmeye Acil Önlem Planı niteliği taşımaktadır.

BOSİAD ÇALIŞMA GRUBU
Emre SARAÇBAŞI (Şehir Planlamacısı) 
Zeynep KIRMIZIGÜL (Şehir Planlamacısı) 
Arif YILDIZHAN (İnşaat Mühendisi) 
Nazire CETOK (Çevre Mühendisi) 
Ali Savaş ALKAN (Mimar)
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A- AÇILIŞ KONUŞMALARI
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C- SEMPOZYUM BİLDİRİ SUNUMLARI
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BÖLÜM. II A

AÇILIŞ KONUŞMALARI
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BÖLÜM. II /A

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Düzenleme Komitesi Adına Semih ADIYAMAN’ın Konuşması

Sayın Valim, Sayın Kaymakamım, çok değerleri Belediye Başkanlarım, 
Değerli Basın Mensupları, Tüm Bodrumlular, Bodrum Ticaret Odası, Dokuz 
Eylül Üniversitesi ve BOSİAD ‘in birlikte düzenlediği Vizyon 2023 başlıklı 
toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Birlikte yaşadığımız Bodrum’un kendi içinde yaşadığı sorunları tarihin, doğanın 
bu en seçkin yerinde bulunan pek çok sorunları çözebilmek nedeniyle Bodrum 
sürekli kendini yenileyen devamlı arayışlar içinde olan bir kent kimliği içinde 
saygın yerini korumaya devam ederken, bugün elimize büyük bir fırsat geçti. Üç 
grubu, merkezi yönetimi en yüksek seviyede temsil eden dostlarımız düzeyinde 
sizi Bodrum dostu olarak kabul ediyorum.

Akademik dünyayı ve aynı zamanda da sivil toplum örgütlerini Bodrumlularla 
bir araya getirip bugünü ve yarınlarımızı 2023 yani Cumhuriyetimizin 100. 
yılında hayal ettiğimiz Bodrum’u yapmak için elbirliği ile neler yapacağımızı 
tartışacağımız bir platform. Bu platform umarım Bodrum için, ülkemiz için 
hayırlar getirir, hepimiz için yararlı bir çalışma programı oluşturur.

Programın formatı hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Gördüğünüz 
gibi program bugün iki bölümden oluşan bir çalışma yapacağız. Sabah ki 
programımızda katılımcılar bireysel olarak konuşmalarını yapacaklar. Bugün bir 
Değerlendirme ve İnceleme Komisyonumuz var. Bu programımız için epey bir 
zamandır çalışıyoruz. Bodrum’u tanımak Bodrum’un liderleriyle, Bodrum’un 
halkıyla temaslarını akademik olarak Dokuz Eylül Üniversitesi beş aydır yapıyor. 
Öğrencileriyle, asistanlarıyla, hocalarıyla incelemelerini bir bütün hale geldi. 
Elimizden geldiğinde grup temsilcileriyle yaptığımız çalışmaların bir sentezi 
olarak oluşturduğumuz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu bütün programı 
inceleyecek ve en sonunda bütün program bitince hazırlayacağımız bir kitabın 
ön taslağını hazırlayacak ve programın sonunda akşam üzeri buradan ayrılmadan 
önce  günün ortak bir değerlendirmesini kendilerinden  alacağız.
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Bugün programımıza ilk önce “Bodrumun bugünü” isimli bir gösteriyle 
başlıyoruz. Daha sonra konuşmacılarımızı teker teker davet edip programımızı 
birlikte uygulayacağız.

Denetleme ve İnceleme Komisyonumuzu sizlere takdim etmek istiyorum; Sayın 
Güman KIZILTAN, Eski Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Bakanlık 
Turizm Danışma Kurulu Üyesi. Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAKIR, Akademisyen, 
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Mehmet ÜLKÜM Gümüş Belediye 
Başkanı, Bodrum Belediyeler Birliği Temsilcisi. Efendim hepinize iyi bir gün 
diliyorum.

Semih ADIYAMAN
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Bodrum Sanayici ve İşadamları Derneği (BOSİAD) Başkanı 
Ahmet KARATAŞ’ in Konuşması

Ben sözlerimi çok fazla uzatmadan sadece birkaç hususa değinmek istiyorum. 
Özellikle şu kısacık filmde izlediğimiz gibi evet karanlık bir tablo var ama
ümitsiz de değiliz. Eğer biz istersek, eğer biz arzu edersek, eğer biz iyi niyetli 
olursak, ortak paydalarda buluşursak inanıyorum ki Cumhuriyetimizin 
100. kuruluş yıldönümüne, yani 2023’e kadar dünya markası olmuş, güzel, 
yaşanabilir bir Bodrum hazırlayabiliriz. Ben hiçbir şekilde ve hiçbir zaman 
karamsar olmadım ve olmayacağım. Bu nedenle hepinizi elbirliğiyle ortak 
noktalarda uzlaşıp şu güzel Bodrum’u en güzel yerlere taşıyarak ülkemizin 
döviz makinesi haline getirebiliriz.

Davetimizi kabul ederek aramızda konuşmacı olarak bulunan değerli 
hocam Prof. Dr. Korel GÖYMEN’in elimde bir kitabı var; “Türkiye’de Kent 
Yönetimi”. Şimdi ben bu kitaptan size bir pragraf okumak istiyorum. Hocamın 
Alvin Toffler’in “Şok - Gelecek Korkusu” adlı kitabından yaptığı alıntıyı aynen
size aktarıyorum.

“Her çağ temposuna uygun bir örgüt biçimi yaratmıştır. Sanayi çağı kişi ve 
örgüt yaşamına artan bir hız getirdi. Bundan dolayı bürokratik biçimlere gerek 
duyuldu. Yani, bürokrasi derinlemesine kurumsallaştı. Sanayi ötesi toplumların 
örgütleri ise çabuk uyum yapabilen, hızla değişen geçici sistemler olacaktır. Bu 
dönemde, mimari yapıda olduğu gibi, idari yapıda da uzun süreli biçimlerden 
kalıcılıktan geçiciliğe doğru bir hareket olacaktır. Bürokrasiden atokrasiye, yani 
geçiciliğe doğru yol almaktayız.”

İşte Bodrum her yönüyle aynen bu süreci yaşıyor. Bana öyle geliyor ki Bodrum, 
bu sürecin üstesinden gelecek, bürokrasi kolaylaşacak, katılımcı ruhla ve ortak 
akılla bu sorunlar aşılacak.

Demokratik düzende kamusal işlerin yürütülmesi, gerekli kararların alınması 
konusunda halkın genel ve yerel yönetim üzerinde etkileri bir gerçektir.
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Şöyle ki;

1- Kentin yönetici ve plancıları halkın alışkanlıklarını ve gereksinmelerini,
eğilimlerini ve isteklerini iyice bilmek zorundadır.

2- Yöneticilerin ve plancıların hazırlayacağı planlar, tasarılar, alacağı kararlar
bölge halkıyla iyice tartışılmalıdır/

3- Kentle ilgili önemli sorunlara karşı halkın ilgisi ve katkısı sağlanmadıkça
başarısızlık kaçınılmazdır.

Halkın bu katılımı başlıca üç aşamada gerçekleşebilir:

1- Araştırma ve hazırlık; Bodrum bu süreci geçti.

2- Karar ve planlama; tam içinde bulunduğumuz süreç

3-Uygulama.

Demek ki Bodrum halkı bu üç süreçte de bulunmak zorunda. Geleneksel olarak 
merkeziyetçi eğilimlerin güçlü olduğu bölgemiz için önerilmesi gereken yönetim 
yapıları verimlilik ve etkinlik öğeleri ile demokratik katılımcı yerel yönetimlerle 
olan isteği dengelemelidir. Yani Bodrum bu sorunlarla, bu ruhla, bu heyecan ve 
istekle şu salonu tıklım tıklım dolduran ve Bodrum’un geleceğine ümitle bakmak 
isteyen bu insanlarla Bodrum yeni bir sürece girmiştir. Kabuk değiştirme sürecine, 
vizyon ve misyonunu değiştirme sürecine girmiştir. İşte bu süreçte Bodrum’da 
yeniden yapısal ve yönetsel tasarılar tartışılmalıdır. Düşünebiliyor musunuz bir 
ayakkabıya sığdırılmaya çalışılan 11 ayak. Ufacık Yarımada 11 farklı bakış açısı 
ve kafa yapısıyla farklı hedeflere doğru çekiştiriliyor. İstediğiniz kadar kanun
çıkarın, istediğiniz kadar yaptırım getirin eğer 11 belediyenin koordineli bir 
şekilde merkezi bir dağılımla yönetilemediği bir Bodrum’da sorunlar yumağı 
artarak devam edecektir.

Değerli bilim adamlarımıza, bürokratlarımıza buradan önerim odur ki; bu 
değerlendirmeyi bilimsel bir süzgeçten geçirsinler, Bodrum yeni bir yönetsel 
değişim sürecine girsin. Şimdi size birkaç örnek vermek istiyorum. Çok 
özür diliyorum, elinde idrar torbasıyla dolaşan bir diyaliz hastası, boşaltım 
sistemleri, bağırsakları felç olmuş, tümör olmuş bir hasta, kalbi tekleyen bir
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hasta, yediğini hazmedemeyen bir hasta, beyni çalışamayan bir hasta işte 
Bodrum’un hali budur. Ama böyle olmamalıydı. Bu şirin beldemiz bir an 
önce ameliyat masasından ve hastalıklı yapıdan kurtulmalıdır. Yani yapısal ve 
yönetsel değişiklikler kaçınılmazdır. 24 Kasım 2006’da ile Bodrum’un kaderine 
ve geleceğine yeni bir pencere açılmıştır. Nedir bu pencere? Bodrum’un “turizm 
koruma ve gelişim alanı” ilan edilmesidir. Bu yeni yapılanmanın anlamı şudur; 
Bodrum için, bizim için bir kumaş dokunuyor, bu kumaşın atkısı bu yasadır. Peki 
çözgüsü nedir? Bu yapılanmanın çözgüsü de son çıkan yerel yönetimler yasasına 
monte edilerek çıkarılan yasa “Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği”dir. Atkısı 
ve çözgüsü belli olan kumaş dokundu. Peki bu kumaş nerede, hangi kazanda 
boyanacak? Pek tabiidir ki bu yasayı çıkaran merkezi iktidar kazanında boyanacak 
olan bu kumaştan dikilecek elbisenin modelini mutlaka Bodrum belirlemelidir. 
Bir başka deyişle Bodrum vizyonunu ve taşıdığı misyonu Ankara’yı inandırmalı 
ve önceliklerini anlatmalıdır. Bodrum’un iptal davalarıyla, mahkeme kapılarında 
kaybedecek vakti yoktur.

Eğer biz elbise modelini tarif edebilirsek, olmazsa olmazlarımızı, mavi 
yolculuğumuzu, koylarımızı, arkeolojik değerlerimizi, taşıma kapasitelimizi, 
koruma - kullanma dengelerimizi net bir fotoğraf ile tanımlayabilirsek Bodrum 
için umut ışığı doğmuş demektir. İşte bu sempozyumda katılımcılara, yerel 
yöneticilerimize, bürokratlarımıza bu elbise modelini tarif edebilirsek inanıyorum 
ki bu toplantı amacına ulaşmış olacaktır. Ama kesinlikle karamsar değilim, 
kesinlikle hiçbir şey kaçmış değil, hiçbir şey kaybolmuş değil.

2023 yılında gelecek nesillere daha güzel, daha müreffeh, markasını kanıtlamış 
bir Bodrum armağan etmek istiyoruz. Bu sempozyumun amacı da budur. 
Şimdi kumaştan örnek verdim. Hangimizin dili, ben bütün toplantıları izlemeye 
çalışıyorum hangimizin dili ‘TOPLAM KALİTE’ demeye varıyor. Diyemiyoruz. 
Yutkunuyoruz geri gidiyor. Toplam kalite nedir? Turisti ülkesinden uçağa 
bindirdiğiniz andan itibaren tekrar buradan Bodrum- Milas Havaalanından 
uğurladığınız ana kadar geçen süredir. Otel, sokak, otel içi, deniz, kirlilik, su, 
çevre, doğa, hizmet... Her şey. O halde 2023’te biz gerçek anlamda toplam 
kaliteden bahsedebilecek miyiz? Şu anda bahsedemiyoruz. İşte bu sempozyumun 
bir diğer hedefi, amacı da toplam kalite kriterlerini stratejik planın içerisine
serpiştirerek, uygulamaya koymaktır. Bodrum’u turizmin Mahmut Paşa’sı 
olsun istemiyorsak, nasıl bir Bodrum istediğimizi tanımlayabiliyorsak
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sorunlarımızı ve çözüm önerilerine uzlaşmacı ve demokratik bir üslupla 
yaklaşabiliyorsak Bodrum bu süreçte çok şey kazanacaktır.

Değerli konuklar ben diğer konuşmacılarımızın hakkını ihlal etmemek 
adına sözlerimi burada noktalıyorum. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde 
emeği geçen herkese, katılımcılara, tertip komitesine, değerli konuklarımıza 
teşekkürlerimi arz ediyorum.
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BÖLÜM. II B 

‘VİZYON 2023‘ KURUMSAL GÖRÜŞLERİN SUNUMU
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Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmut KOCADON’un Konuşması

Sayın Müsteşar Yardımcım, Sayın Genel Müdürlerim, Sayın Valim, Sayın 
Kaymakamım, Sevgili Başkanlar, Değerli Konuklar Hoş Geldiniz.

Öyle bir Bodrum istiyoruz ki tüm sorunları çözülmüş, bembeyaz, masmavi, 
yemyeşil, herkes birbirini sevgi ile kucaklayan, huzur dolu bir Bodrum 
Yarımadası. 2023’te 16 yıl sonra, öyle bir Bodrum istiyoruz, sevgili konuklar. 
Hepimiz biliyoruz ki; Bodrum ekonomisini içerisinde turizm son derece 
önemli bir oluşumdur. Turizm doğrudan ve dolaylı olarak bu kentin iş kollarını 
etkilemekte ve yaşama damgasını vurmaktadır. Bodrum, Türkiye’nin turizm 
gelirlerinin içerisinde payının önemli bir seviyede olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bu pay, 2006 yılı itibariyle yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığı bir gerçektir. Böyle 
bir girdiyi sağlayan bu küçük kasaba artık bir dünya markası olmuş, dünyanın 
en bilinen ve tercih edilen bir turizm beldelerinin biri haline gelmiştir. Yarımada 
artık sınırlarını zorlamaya başladı. Altyapısı yetersiz, içme suyu problemli, katı 
atık sorunu çözülmemiş, trafiğin bir keşmekeş olduğu bir beldede turizm yapmak
ne denli zor bunu hepiniz takdir ediyorsunuzdur. Ama bu sorunların yanında 
aşırı yapılaşma, yeşilin yok edilmesi gibi yanlışlar eklediğimizde Bodrum’un 
önünü kesmek ve bu imajını zedelemek için elimizden geleni yapmıyor 
muyuz? Belki burada bu toplantıyı biraz erken yapıyoruz gibi geliyor bana, 
çünkü Turizm Bakanlığı’nın Bodrum için önereceği planlardan hiçbir bilgimiz 
yok. Böyle olunca da burada yapacağımız bütün konuşmalarımızın sadece bir 
temenniden ibaret kalacağına inanıyorum. Ancak yine de Bodrum kültür ve batılı 
yaşam kimliği ile 21. yüzyılda aranacak bir merkez olmayı istiyor. 21. yüzyılda 
Türkiye ve Türk turizminde etken olmak istiyorsak gidişatı şimdiden sorgulayıp, 
tedbirlerimizin almak zamanı gelmiştir. 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. 
yılında laik, çağdaş, modern, gelişmiş Türkiye’nin gelişmiş, modern turizm 
kenti Bodrum’u yaratabilelim. Bodrum Yarımadası gelecekte 1 milyonu aşan 
nüfusu ile coğrafi konumu, 3 bin yıllık tarihsel ve kültürel birikimi, modernleşen
yüzü, değişen ve değiştiren ekonomik yapısı ile bir “metropol” olma yolunda
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hızla ilerlemektedir. Ancak bu metropolün yıllardır aldığı yoğun göç hiç dikkate 
alınmamıştır. Bunun getirdiği yoğun yapılaşma önemsenmemiş, sonunda tüm 
altyapı yetersiz kalmış, bütün bunların önlemleri alınmadığı içindir ki; maalesef 
yavaş yavaş sahip olduğumuz tüm güzellikler, değerler kaybedilmektedir. Son 
15 yıldır yapılan yatırımlarla bir küresel kent olma yolunda ilerleyen Bodrum’un 
bu saydığımız nedenlerden ötürü artık önü kesilmektedir.

Bodrum’un Türk turizmindeki etken rolü devam ettirebilmesi için gerekenleri 
kısaca belirtmek gerekmektedir; 3 bin yıllık geçmişi, değişik yaşam tarzı, 
hoşgörülü insanların yaşadığı bu kent; Bodrum, nicelik olarak büyürken, nitelik 
olarak sınıfta kalmıştır. Turizmin kalbi Antalya, Belek, Kemer gibi beldelerde 
büyük hamleler yaparken Bodrum maalesef arada kalmanın sıkıntılarını 
yaşamaktadır. Gün geçtikçe büyük şehirlerin her türlü kötü görünenlerinin bir 
yafta gibi yapıştığı bu kent küçük İstanbul olmaktan kurtulmalıdır. Yani Bodrum 
modern zamanların çelişkili başkenti olacağına, antik çağların değişmez 
kültür merkezi Halikarnasos yapmalıyız. İşte bu yüzden 2023 yılında Bodrum 
Yarımadası modern görünümlü, her türlü altyapı problemini halletmiş, temiz, 
emin insanların hayallerini süsleyen, tercih edilir, beğenilen, mutlu insanların 
yeryüzündeki cenneti Bodrum olmalıdır. Yani Halikarnas Balıkçısı’nın dediği 
gibi “Başka yerde nur içinde yatılacağına, burada nur içinde yaşanır” bir 
Bodrum olmalıdır. Önümüzde 16 yıl var. Seçimimiz ortada. Eğer geleceğin 
dünyasının fotoğrafında yer almak istiyorsak ya nüfusu 1 milyonu aşmış, 7-
8 katlı apartmanlarla dolu, trafiği keşmekeş içinde, hava kirliliği yaşayan,
ağaçtan, yeşilden yoksun, gece hayatının her türlüsünün yaşandığı, sokaklarında 
dolaşılmayan, sakinlerinin huzur bulmadığı, yetersiz altyapıya sahip bir Bodrum 
ya da yurt içi ve yurt dışında insanların tatillerini geçirip huzur bulmak için 
geldikleri, her türlü problemini halletmiş, huzur dolu insanların vatanı Bodrum. 
Seçim sizin, seçim bizim, seçim hepimizin.

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Mahmut KOCADON
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Bodrum Belediye Başkanı,
Bodrum Yarımadası Belediyeler Birliği Başkanı

Mazlum AĞAN’ ın Konuşması

Sayın Valim, Müsteşarlarım, Genel Müdürüm, Sayın Kaymakamım, Belediye 
Başkanı arkadaşlarım, Sivil Toplum Örgütleri ve Basınımızın Değerli 
Mensupları.

Benim konuşmam da biraz önceki konuşmacılar gibi benzeri olacak. Sunumda 
da gördüğünüz konuların bir benzeri olacak. Ama Belediyeler Birliği adına, 
Bodrum halkı adına sizlere Bodrum’u tanıtmak istiyorum.

Hepimiz biliyoruz ki; Bodrum ülkemiz gibi üç tarafı denize kıyısı olan bir kenttir. 
Ve bu denize kıyısı olması sayesinde öncelikle yerleşim, ticaret, ulaşım, deniz 
ürünleri gibi kaynaklardan yararlanmakta iken, doğal güzellikleri, tarihi yerleri, 
kültürü, insan sevgisi, coğrafi konumu ve denizi sayesinde Türkiye’de Turizm
Bakanlığı olmadan 1960 yılından itibaren turizmi başlatan ilk kentlerden biri 
olmuştur. 1985 yılından sonraları ülke politikası olarak turizme verilen teşviklerin 
artırılması, yeni turizm politikaları, Bodrum’da planlı / plansız gelişmelere ve 
kontrol altına alınamayan, geri dönüşümü büyük maliyetlere neden olabilecek 
durumların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bodrum Karya Bölgesinin Milas’tan sonra ikinci başkenti olan antik çağın 
ünlü kenti Halikarnasos’un üzerine kurulmuştur. M.Ö. 6. yüzyılda Lidyahların 
egemenliğine girmiş, ardından M.Ö. 546’da Pers istilasına uğramıştır. M.Ö. 
334’te de Büyük İskender tarafından tahrip edilen kentin toparlanması 
uzun zaman almıştır. M.S. 11. yüzyılda Bodrum Türklerin eline geçmiştir. 
1406’da Sen Jan şövalyeleri Bodrum’daki kaleyi inşa etmişlerdir. 1523’te 
Osmanlı İmparatorluğu’na katılan Bodrum 1919 - 1921 arasında İtalyan işgali 
görmüştür. Günümüzün Bodrum’u, ülkemizin dünyaya tanıtımında ilk sırayı 
alan evrensel bir turizm kenti hüviyetindedir. Bodrum Yarımadasında dağlar 
doğu - batı yönünde denize dik uzanır. Bu nedenle de çok uzun fiyort kıyıları
oluşmuştur. Uzaydan alman fotoğraflarda da bu görüntü özenle işlenmiş
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dantelayı andırmaktadır. En yüksek dağı Mazı Dağı, Yaran Dağıdır 873 metre. 
En düşük kot yerleşim alanlarında sıfır metre, en yüksek kot ise 200 metredir. 
Bölgede yapılan jeolojik çalışmalarda kuzey - batı, güney - doğu doğrultum 
fayların bölgede etkili olduğu görülmektedir. Bodrum Yarımadası 1. derecede 
deprem kuşağında yer almaktadır. Civarda oluşan en büyük deprem 24.04.1957 
Fethiye Depremi’dir, 6,2 şiddetinde. Bodrum Yarımadasında büyük ölçekte 
akarsu ve göl bulunmamaktadır.

Ancak Yarımada üzerinde irili ve ufaklı mevsimlik dereler mevcuttur. Sarıçay, 
Kocadere, Yalıçiftlik, İhlas, Domuzağa, Zeytinli gibi. Sarıçay üzerinde Geyik 
Barajı, Kocadere üzerinde sulama ve içme suyu amaçlı Mumcular Barajı en 
önemli su kitleleridir. İklim; Bodrum Yarımadası’nda yazları kurak ve sıcak 
kışları ise ılık ve yağışlı olan Akdeniz İklimi etkisi altındadır. Yıllık ortalama 
sıcaklık 19 derecedir. Sıcaklık ortalaması en düşük ocak ayında 3 derece, temmuz 
- ağustosta 34 derecedir. Yüz ölçümü 650 kilometre (kare) olan Yarımada’da 
1970 yıllarından sonra balıkçılık, süngercilik ve turfanda sebzecilik olgusunu 
tamamıyla turizme kaydırmıştır. 1970 yılları başında “1. derecede turizm 
öncelikli bölge” ilan edilen Yarımada, turizm dışındaki yapısını tasfiye etmiştir.
Toplam yatak kapasitesi 92 bin civarındadır. Hızla artış gösteren yatak sayısının 
25 ile 30 yıl içinde 200 bini aşacağı tahmin edilmektedir. Yarımada’da sanayi sitesi 
yoktur. Belirli yerlerde yapılan kayık, sandal ve yat üretimleri ekonomiye girdi 
ve istihdam yönünden önemli katkı sağlamaktadır. Bu üretim dış satım konusu 
özelliğini artırarak sürdürmektedir. Tarım azalmış olup önümüzdeki süreçte de 
azalmasını sürdürecektir. Çeşitli müdahalelerle bir türlü yerine oturtulamayan 
planlaşma yüzünden meydana gelen çarpık yapılaşma turizme zarar verecek hale 
gelmiştir. Yarımada ekonomisinde balıkçılığın katkısı büyüktür. Balıkçılık deniz 
ve üretim nitelikli olarak sürdürülmektedir. Üretimde dış satımda 300 milyon 
dolar / yıl gelir saptanmaktadır. Muğla ilinin gayri safi milli gelirde fert başına
aldığı pay 2000 yılı sonunda 4 bin 253 dolar olup, bu rakam Muğla’da yüzde 20 
oranında ortalama artış göstermiş, Bodrum’da ise 10 bin doları aşmıştır. Muğla 
ili 81 il içinde Muğla 6. sırada yer almaktadır. Nakit dolaşım miktarı bakımından 
Bodrum nüfusa oranlandığında İzmir dengine ulaşmıştır. Bodrum’da sürekli 
yaşayanların meydana getirdiği toplumda yaşam tarzı, tercihler, kültür, gelenek 
ve görenekler bakımından da farklılıklar vardır.
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Bu farklılık Bodrum’da iki mahalle halkı arasında bile bazı konularda belirgin 
şekilde gözlenmektedir. Toplum kimilerinin değerlendirmeleri gibi tek tip 
değildir. Bu farklılıklarla bugünkü sayı genel üretim ihtiyacını gündeme 
getirmiştir.Yarımada 652 kilometre karelik alanda kurulu 11 belediye tarafından 
yönetilmekte ve halka hizmet sunulmaktadır. Çeşitli etkenler yüzünden hizmet 
sunumu bir türlü istenilen niteliğe ulaştırılamamıştır. Bu etkenlerin en önemlisi 
belediyelerimizin dışındaki diğer kurumlardır. Kısa sürede çözümlenmesi 
olanaklı basit sorunlar bile zamana yayılmakta ve takibi zor hale getirilmektedir. 
Çok önemli saydığımız katı atık için Genel Müdürlüğümüzce istenen görüş 
bazen aylarca bildirilmemektedir. Kurumlar önünde biriktirdiği gereksiz iş yükü 
nedeniyle yaşamsal önemi olan yerel yönetim konularında ilgi göstermemektedir. 
Böyle bir gecikme kredi edinme, iş üretme, nitelikli hizmet ve dolayısıyla nitelikli 
turizm çalışmalarının yapısını çok olumsuz etkilemektedir. Yarımadamızın 
ihtiyacını iki aşamada sıralayabiliriz.

1- Yarımada ihtiyaçları

2- Belediyeler ihtiyaçları

1- Yarımada ihtiyaçları:

Yarımada’nın genel sorunları belirgin ve süreklidir. Bu sorunlar çevre düzeni 
planı, katı atık, pis su arıtma, yarımada içme ve kullanma suyu, yarımada hayvan 
barınağı, yollar, elektrik ve kaynak olarak sıralayabiliriz.

Su:

Yarımada Belediyeler Birliği’nin tümüne hitap edecek içme ve kullanma su 
sorunu DSİ’nin çok olumlu, anlayışlı ve gerçekçi yaklaşımı sonucu çözüm 
sürecine girmiştir. Geyik Barajı’ndan, kuyulardan destek alınarak getirilecek 
suyun ihalesi yapılmıştır. Prosedürün tamamlanmasından sonra imalata 
başlanacaktır. Finansman tamamen DSİ tarafından yüklenilmiştir. Yerel yönetim 
sınırlarına kadar gelecek suyun yerleşim yeri şebekesi yerel yönetimlerin kendi 
olanakları ile yapılacaktır. İhaleyi alan firmaların diğerlerince şikayet edilmesi,
firmanın inceleme sürecini çok uzatmıştır.
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1. etap ilk ihalesi de bu yüzden iptal edilmiştir. 1. etabın ikinci kez ihalesi yapılmış 
olup, sonucu beklenmektedir.

Yollar:

Yarımada çevresinde dolaşan yol uzunluğu 80 kilometreyi bulmaktadır. Bu 
yollardan sadece Bodrum - Torba kavşağı ile Bodrum - Bitez kavşağı arasındaki 
yol niteliklidir. Toplam 13 kilometredir. Kalan kısımların önemli ölçüdeki 
parçası turistik bölgelerin ötesinde, turizmle hiç ilgisi olmayan kasabalarımıza 
bile yakışmamaktadır. 7-8 aylık yoğun turizm mevsiminde Yarımada’da barınan 
günlük ortalaması 800 bin kişiye de bu yollar ulaşım hizmeti vermektedir. Bu 
yolların tez elden onarılması, orta vadede de devletin yapacağı yol programına 
da alınması Yarımada’nın olmazsa olmazlarındandır. Konacık - Adliye kavşağı, 
Turgutreis - Akyarlar yolu, Torba - Göltürkbükü, Gündoğan - Yalıkavak, 
Gümüşlük, Kadıkalesi, Turgutreis yolları, Bodrum ve Yalıçiftlik yolları arasındaki 
bu yollar bu istemin esasını içermektedir.

Katı atık konusu:

Yarımadamızda katı atıklar beş bölgede vahşi depolama yöntemleriyle 
biriktirilmekte olup, bunların çevreye verdiği zarar görüntü kirliliği, ayrışma 
sorunu, pis suların deniz veya toprak altına sızmasının kontrolünü olanaksız hale 
getirmiştir.

Adı vahşi depolama olarak söylenen işlem, çöplerin dere yataklarına 
boşaltılmasından ibarettir. Yarımada’nın tümü için yapılacak bir modern tesis bu 
sorunu kökten çözecektir. Ancak bir bölgeye 1/5000 ölçekli çevre düzeni planı 
olmayışı çözüm için en büyük engel haline gelmiştir. Ön izin için 2,5 yıl uğraş 
verilmiş, Koruma Kurulundan ön izin çıkmıştır. Şartlı verilen ön izinde alınan 
şartlar yerine getirdikten sonra tekrar kurula dönülecektir. Söylenen şartların 
yerine getirilmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. Yapılan çalışmalarda 
bürokratik engelleri aşmak çok zaman almakta olup, bu da maliyet  artışı,emek 
ve  finansman  kaybına  neden  olmaktadır.

Katı atık projesini gerçekleştirmesi için Dünya Bankası programına aday 
aşamasında da olsa girmiş bulunmaktayız. Diğer taraftan haklarında çok 
olumlu istihbarat aldığımız iki yabancı, birkaç yerli firma yap - işlet - devret
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modeliyle yaklaşımlarını sürdürmektedir. Bu konuda devlet ve hükümetimizin 
mali  programdan fazla bir ihtiyaç  duymayacağı  görülmektedir.

Çevre düzeni planı:

Yürütülmesi durdurulan planın birçok eksikleri saptanmıştır. Bu eksiklerin 
nedeni ise önceden belli bir mutabakatın sağlanmamış olmasıdır. Örneğin 
o planda Bodrum Belediyesince yapılacak katı atık ve Torba arıtma tesisinin 
yeri gösterilmemiştir. Bodrum Belediyesi’nin dava açma nedenlerinden biri 
de budur. 2006 yılında Belediyeler Birliği ofisimizde 1/25.000 Çevre Düzeni
Planı hazırlanmıştır. Bu plan 11 belediyemizin görüş ve istemlerini içermektedir. 
Ayrıca ilgili planın bilgilerine sunulan mimarların, şehir plancılarının, Deniz 
Ticaret Odası ile kişi ve parti örgütlerinin görüşleri de alınmıştır. Bu arada 
amatörce hazırlatılan bu plan sonradan ehline verilmiş ve plancının hazırladığı 
bu planda Bakanlığımıza sunma aşamasına gelmiştir. Nisan ayında birlik ve 
belediyelerimizin onay verdiği bir üst yazı ile Bakanlığımıza “Bodrum Yarımadası 
1/25.000 Çevre Düzeni Öneri Planı” olarak sunulacaktır. Bodrum Yarımadasının 
2003 yılında yapılan ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı Danıştay 6. Dairesi 
tarafından 2004 yılında yürütmesi durdurulmuştur. Yürütmeyi durduran dairenin 
son kararındaki şu cümle ilerde ne olacağının karinesi olabilir diye değerlendirme 
yapılmıştır. Bu itibarla dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerle yukarıda 
belirtilen bilirkişi raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler göz önüne 
alındığında dava konusu “çevre düzeni planı revizyonu plan notu ve plan 
raporlarında şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına 
uygun bulunmadığı” sonucuna varılmıştır. Değerlendirmemize göre yasal 
sürecin sonucu itibariyle gündeme gelecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı 24 
Kasım 2006 tarih ve 26356 sayılı Cumhurbaşkanının imzaladığı kararname ile 
2634 sayılı Turizm Teşvik Yasası’nın 3. maddesine göre; Bodrum Yarımadası 
planını yapma yetkisi almıştır. Bu kararname Turizm Teşvik Yasası’nın 3. 
maddesine göre hazırlanmıştır. Buna göre bundan böyle Yarımada’nın her çeşit 
planlaması Bakanlık tarafından yapılacaktır, yapılmaktadır.

2634 sayılı yasanın 9. maddesi “Kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgeleri ve turizm merkezlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik gibi 
altyapı ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması
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zorunludur. Bu maksatla ilgili bakanlık ve kuruluşlara tahsis edilen 
ödenekler Bakanlığın uygun görüşü alınmadan başka maksatla kullanılamaz. 
Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kamu kuruluşlarınca turizm 
işletmeciliği amaçlı yatırımlar programlanamaz” denilmektedir. Plandan 
önce Turizm Bakanlığı’nın bu işleri yerine getirmeye başlaması gerekmektedir 
ve elzemdir.

Pis su arıtmaları ve kanalizasyon:

Yarımada genelinde pis su aratma ve kanalizasyon sistemi yetersizdir. Halen 
yetersiz arıtma tesisi olan yerlerimiz Bodrum, Bitez, Gündoğan, Göltürkbükü. 
Bunlardan Bodrum’un ikinci su arıtma projesi ihale aşamasına gelmiştir, ihalesi 
yapıldığında belediye olanakları ve bulunacak kredi ile sorun çözülecektir. Bitez, 
Gündoğan, Göltürkbükü arıtmalarına ihtiyaç vardır. Ayrıca Gündoğan Kasabası 
şu aşamada genişletilme beklemektedir. Büyük belde belediyelerimizden 
Turgutreis’de arıtma tesisi bulunmamakta, meydana gelen pis su deşarj yöntemiyle 
denize boşaltılmaktadır. Turgutreis - Akyarlar bölgesinde 5 bine yakın konut 
fosseptik kullanmaktadır. İller Bankasınca verilen söz 3 yıldır yerine gelmemiştir. 
Gümüşlük ve Konacık Beldelerimizin projeleri bitmiştir. İhale beklemektedir. 
Her iki beldemiz bakanlıkça sözü verilen katkıları beklemektedir. İhalesi tez 
elden gerçekleştirildiği takdirde kendi olanaklarıyla imalata başlanacaktır. 
Yalıkavak beldemiz kanalizasyon ve arıtma ihalesi önceden yapıldığı için 
yerel olanaklarla yapılmaya başlanılmış olup, sorunla karşılaşmadan yapımı 
sürmektedir. Beldelerimiz içinde altyapı bakımından en yoksul olanı Yalı’dır. 
Yalı Beldemizin de ayrıca planı da yoktur. Gökova’da bulunan bu beldemiz ilgi 
beklentisi içindedir.

Elektrik:

Yarımada genelinde aydınlatma ve elektrik kullanım sorunu bir türlü çözüme 
kavuşturulamamıştır. Kaynak sorunu sık sık gündeme geldiğinden iyileştirmede 
de sürekli sağlanamamaktadır. TEDAŞ’ın yerel örgütünün dikkatli ve yoğun 
uğraşısı yetersiz kalmaktadır. Elektrikle ilgili çalışmaların zaman zaman 
yapılması kent ve ara yollara zarar vermektedir. Belediyelerimize ilave fazla 
harcama külfeti yüklemektedir. TEDAŞ’ ın parası olmaması nedeniyle sokak 
aydınlatmaları (görevli olmamasına rağmen) yerel yönetimlerce yapılmaktadır.
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Bodrum Yarımadası’nın elektrik sorununun sağlam bir fizibilite raporunun
hazırlanması ve sonuca göre üyelik ayrılmasından sonra kavuşabileceği 
gözlenmektedir.

Hayvan Barınağı:

Yerli ve yabancı turistler tarafından yazın getirilip terk edilen evcil hayvanlar 
barındırılma işin boyutlarını çok büyütmüştür. Sorunun halli ve tüm hayvanlara 
yetecek bir barınak için birliktelik koşulu gündemin ilk maddesidir. AB normlarına 
uygun olarak gerçekleştirilmesi düşünülen bu proje içinde ek kaynağa ihtiyaç 
duyulmaktadır. Hayvan barınağı yapma yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Ancak bu sorunun halli için gerekli öneri ve yardım konusunda; bugüne kadar bir 
odak gösterilmemiş, devletin ilgili birimlerinden yardım mesajı gelmemiştir.

Belediyelerimizin İhtiyaçları:

Bodrum: Tez elden yol, su, arıtma ve katı atık yönetimi ihtiyacı içindedir. 
Arıtma ile ilgili olarak geçen aylarda yapılan toplantıda yapılanma kararı 
alınmıştır. Denize deşarj sürmektedir. Turistler tarafından bu yöntem kabul 
edilemez olarak değerlendirilmektedir. Çevreye ve halkımıza, denize verdiği 
zarar yadsınamaz boyuttadır. İhale aşamasına gelmiş olup belediye olanaklarıyla 
yapılacaktır. Ayrıca finansman kaynağı hazırdır. Turizm Bakanlığımızca verilen
yardım sözünün yerine getirilmesi beklenmektedir. Tarihi yerlerin restorasyon 
çalışmalarına devam edilmeli ve sur duvarları ortaya çıkarılmalıdır. Konuyla 
ilgili olarak maddi yardıma ihtiyaç vardır. Kanalizasyon genişletilmesi ve şebeke 
yenilemesi gerekmektedir.

Bitez: Arıtma ve kanalizasyon tesisinin genişletilmesi, su şebekesinin yapılması, 
katı atık yönetimi su taşıması konularında finansal destek.

Göltürkbükü: Arıtma tesisi, su şebekesi, yollar.

Gümüşlük Belediyesi: Arıtma tesisi, kanalizasyon, su şebekesi, yollar, Myndos 
kazılarına destek ve yarımada da turizmi çeşitlendirmek için narenciye bahçeleri 
içinde eko - tarım destekli ve ev pansiyonu öncelikli bir ekonomik yapı 
oluşturmakla ilgili kredilendirme ve bu konuda eğitim desteği.
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Gündoğan Belediyesi: Arıtma tesisi, su şebekesi, yollar, kanalizasyon 
ve çok bozuk olan anayolların onarım ve yenilenmesi için finansal destek
beklemektedir.

Konacık Belediyesi: Arıtma tesisi, su şebekesi, ilave kanalizasyon, Pedasa 
Antik Kenti çalışmalarına destek beklemektedir.

Ortakent- Yahşi Belediyesi: Miken Uygarlığı’nın başladığı ve yeşerdiği yer 
olan beldemizde kanalizasyon arıtma tesisi ve su şebekesi finansal destek
beklemektedir.

Turgutreis Belediyesi: Arıtma tesisi, kanalizasyon, su şebekesi, Turgutreis- 
Akyarlar – Gürece yolu ile Akyarlar kanalizasyonu ilgi beklemektedir.

Yalı Belediyesi: Arıtma tesisi, kanalizasyon, su şebekesi, Yalıçiftlik - Torba 
kavşağı yolu, turizm alanı planlamasında koruma ile kullanma dengesinin 
gözetilmesi gerekmektedir.

Yalıkavak Belediyesi: Arıtma tesisi, kanalizasyon, su şebekesi, Yalıkavak- 
Bodrum yolu, arıtma tesisi ile ilgili belde kendi olanakları ile ihaleye çıkmış 
olup finansal destek beklemektedir.

Belediyelerimizin mali gücü her zaman uzun vadeli krediyi karşılayacak 
yapıya sahiptir. Devlet ve hükümet programlarına uymak zorunluluğumuz 
bulunmamaktadır.Önümüzdeki engelleri şöyle sıralayabiliriz.

1- Devlet kurumlarının yavaş çalışması
2- Gereken ilgiyi görememe
3- Yürütmesi durdurulan 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
4- Rant odaklarının yerli - yersiz talepleri ve bunları gerçekleştirmek için 
yasal boşlukları arayarak, bunlardan faydalanma çalışmalarını aracı kullanma 
çabaları.

Genel Değerlendirme ve Kanaat:
Bugün dünya kenti olma tercihini yapan Bodrum Yarımadası, geleceğini 
turizme odaklamıştır. Yarımada genelinde turizmin her çeşit uygulaması 
görülebilmektedir. Ekonomik yapının güçlenmesi için, ekonomik aksaklıkları 
olan yapıların tez elden tamamlanıp yaşama geçirilmesi ön koşul olarak
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değerlendirilmektedir. Bu altyapılar ise yol, su, elektrik, çevre temizliği, deniz 
kirlenmesini önlemek, kanalizasyon, katı atık işlemesi arıtma üniteleri ve 1/25000 
Çevre Düzeni Planı olarak sıralanabilir.

Bunların sonuçlandırılması Yarımada’ nın hedefi haline gelen turizm sürecinin
yıl 12 (ay) olarak gündeme getirebilecektir. Yarımada’da geriden gelen ve 
yerli halka ait olan ve yerleşiklerin getirdikleri kültür olgusunun kaynaştığı 
görülebilmektedir. Bodrum’da yaşayanlar ve turizmle uğraşanlar çok büyük 
kısmı turistlere saygılıdır. Turistin tam bir serbestlik içinde rahatsız edilmeden 
yaşamlarını sürdürmelerine olabildiğince yardımcı olunmaktadır. Kapkaç, kayıt 
dışı ticaret ile hanutçuluk bu anlatımın dışında olumlu hareketlerin Karya’nın 
başkenti olan Bodrum’da tarihi eserler Yarımada genelinde dağılmıştır. Dünyanın 
en büyük su altı arkeoloji müzesi ile dünyanın 7. harikası (Maosolion), Myndos 
Kapısı, Antik Tiyatro Bodrum merkezde olup, diğer her belde de bir tarihi antik 
yer bulunmaktadır. Pedasa Konacık’ta, Gümüşlük’te de Karia medeniyetlerinin 
kalıntıları gibi. Gelen turistlerin bir kısmı eğlenceye yönelmekle birlikte, 
kayda değer kısmı da tarihi odaklara, eserlere ilgi göstermektedir. Bu hareketle 
ilgili süreklilik ise başta çevre ve ulaşım sorununun çözümüne bağlı olduğu 
değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bodrum Yarımadası’nda dinler insanların 
inanç ve ibadetle ilgili yaşamlarını Atatürk’ün kurduğu laik cumhuriyet, ulusal 
bütünlük, milli değerler ve insan hakları ile demokratiklikten ayrı düşünmedikleri 
gözleme olanağı her zaman vardır. Bodrum tarihinin hiçbir döneminde dini 
istismara ödün vermemiştir. Yarımada yapılaşmasını sağlayan bütün planlar 
Ankara’dan yapılıp onaylanmıştır.

Uygulamalar bu plana göre yapılmıştır. Yarımadamız uzun yıllarca devletin 
hibe ilgisinden yoksun kalmıştır. Bugüne kadar devletin önemli bir yatırımı 
gerçekleşmemiştir. Devletçe yapılanlar, yapılması gerekenlere göre çok az ve 
önemsizdir.

Kurumlar arası eşgüdümün olmaması Yarımada genelinde büyük 
sıkıntılar ortaya koymakta, özellikle yerel yönetimlerin kıyılarla ilişkin 
hazırladığı planların dikkate alınmadan uygulanmaması gibi bir durumu da 
oluşturmaktadır. Kıyıların ecr-i misil alınarak geriye verilmesi ile anayasa 
hükmüne uyularak halkın kullanımına açık tutulması gerekir. Orman vasfını 
tam olarak sürdüren yerlerin kamu ve özel kişilere tahsis edilmemesi gerekli
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diye düşünüyoruz. Zaman zaman sorun yaratan ve kıyı kenar çizgisi içinde 
kalan özel mülkiyetlerin milli emlak aracılığıyla devletin hüküm ve tasarrufuna 
aktarılması gerekmektedir. Bakanlığımız plan yetkisini bünyesine alışından bu 
tarafa alt yapıyla ilgili görünür bir girişimde bulunmamıştır. Sayın bakanımızın 
devletçe yapılacak yatırımlara katkı sözü bulunmaktadır. Projeleri hazırlayan 
Bodrum, Gümüşlük, Gündoğan, Konacık, Yalıkavak Belediyelerimiz bu katkının 
beklentisi içindedir. Ayrıca devlet koymuş olduğu yasalar içerisinde kendisine 
ait sorumlulukları sürekli hatırlama durumunda olmalıdır. Bodrum’da turizmi 
başlatan ilk sektör olan günü birlik ve charter şeklindeki deniz taşımacılığı 
yapan sektör, sorunların çözümüyle ilgili olarak devlet kurumlarından gerekli 
ilgiyi görememektedir. Bodrum limanında 135 tekne bağlama yeri, denizde ise 
hizmet veren 3 bine yakın tekne bulunmaktadır.

Yüzen iskele çalışmalarımız engellenmektedir. Bu sektördeki teknelerin hak 
ettikleri rahatlığa ulaştırmak için ihtiyaca cevap verecek liman yerleri 1/25.000 
ölçekli plana işlenmelidir.

2023’e sağlıklı ulaşmanın koşulları Yarımada’nın evrenselliğe ulaşmasını 
sağlayacak yatırımların gerçekleşmesi ve konu ile ilgili bilgi, hizmet ve yapıların 
gelişmesine yön verilmesine bağlı olduğu görülmektedir.

Şimdiye kadar anlattıklarımız, öngördüklerimiz, istemlerimiz altyapı projelerinin 
yatırıma dönüşmesi yerine getirildikten sonra merkezi bir yönetime hazır 
olunabileceği düşünülmektedir.

Efendim herkese saygılarımı sunuyorum.
Mazlum AĞAN



98

Muğla İl Kültür Ve Turizm Müdürü 
Osman Murat SÜSLÜ’nün Konuşması

Sayın Müsteşar Yardımcım, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Vali Yardımcım, 
Sayın Kaymakamlarım, Saygıdeğer Belediye Başkanları, Değerli Katılımcılar 
ve Basın Mensupları. Bodrum’da Yeniden Yapılanma ve Yeni Açılımlar Konulu 
Sempozyuma Hoş Geldiniz.

Bilindiği üzere turizm dünyada 1950’li yıllarda ve sonrasında ülkemizde ise 
1980’den sonrasında giderek önem kazanmıştır. Ulaşım ve iletişim sektöründe 
yaşanan gelişmelere paralel olarak 1950’li yıllarda tüm dünyada 25 milyon olan 
turist sayısı 2006 yılı sonu itibariyle 842 milyona ulaşmıştır. Turizm sektörü 38 
farklı sektörü doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkilediğinden adeta büyük bir 
lokomotif niteliğindedir. Ülkemizin hedefi olan AB ile bütünleşmede de önemli
bir rol oynayan turizm sektörü aynı zaman AB ile bütünleşmenin en güçlü lobisi 
görevini yürütmektedir. Dünyada en fazla turist alan turizm bölgeleri genelinde 
hala deniz, kum, güneş sunan yerler ilk sırada yer aldığı ve turistlerin büyük 
bir çoğunluğunun tatil için kıyı turizmini tercih ettikleri görülmektedir. Avrupalı 
turistlerin yüzde 63’ü kıyı turizmini geri kalanları ise diğer turizm türlerini tercih 
etmektedir. Avrupa’nın kuzeyinde turizm endüstrisi gelişmiş İspanya, Fransa, 
İtalya, Hırvatistan, Yunanistan ve Türkiye’nin yer aldığı Akdeniz Bölgesi 
dünyanın önde gelen turizm bölgelerindendir. Dünyadaki turistlerin yaklaşık 
3’de 1 ‘i bu bölgeyi tercih ederken, bu bölgelerden diğer bölgelere ciddi bir turist 
kaybı yaşanmaktadır. Turizm gelir ve giderlerinin büyük bir bölümü Akdeniz 
Çanağındaki ülkeler tarafından oluşturulmaktadır. Ülkelerin turizm pazarındaki 
rekabetleri giderek artmakta ve karmaşık bir hal almaktadır. Yoğunlaşan 
rekabet ülkelere turistlere daha farklı bir tatil seçenekleri sunmaya yöneltmiştir. 
Sektördeki farklılaşma turizm çeşitlendirmesi kavramını ortaya çıkarmaktadır. 
Bu çerçevede turistler dinlenme amacının yanı sıra ülkelerin tarihsel ve kültürel 
değerlerini öğrenme amacını da önemsemektedir. Dünya turizmindeki yeni 
eğilimler doğrultusunda turizm faaliyetleri sadece güneş, deniz ve kumla sınırlı 
kalmamakta kültür turizmi, eko turizmi, yayla turizmi, golf turizmi, sağlık 
turizmi, kış turizmi, doğa turizmi gibi çeşitli alternatif turizm türleri ortaya 
çıkmakta ve hızla gelişmektedir.
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İlimizde turizm faaliyetleri genellikle Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 
güneş, deniz, kum eksenini olarak yoğunlaşmakta, kitle turizmi özellikleri 
taşımaktadır. Turizm aktiviteleri mayıs - kasım aylan arasında canlılık 
kazanmakta, temmuz, ağustos ve eylül ayları arası ise yoğunluğun en üst 
seviyeye çıktığı aylar olmaktadır. İlimizin turizm gelişimi sadece güneş, kum 
ve deniz turizmiyle sınırlı kalmaması turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi 
ve turizm faaliyetlerinin tüm ilimiz dahilinde tüm günlere yayılması yönünde 
çalışmalar sürdürülmektedir. Yılda yaklaşık 3 milyon yabancı turist ağırlayan, 
1124 kilometre uzunluğundaki sahil bandımız, zengin kültür ve tabiat varlıkları, 
eşsiz güzellikleri ve ülkemizin en gözde turizm merkezlerinden biri olan ilimizin 
en önemli 3 turizm destinasyonundan biri de Bodrum ilçemiz oluşturmaktadır. 
Bodrum ilçemizde Bakanlığımızdan belgeli ve yerel belgeli 645 tesiste 83 bin 85 
yatak bulunmaktadır. İlçede A, B, C grubu 164 seyahat acentesi, 4 marina, 25 yat 
işletmesi, 121 tur teknesi ve 459 adet yat çekek yeri hizmet vermektedir.

Yaklaşık 98 bin nüfusa sahip olan Bodrum ilçemiz yaz aylarında 1 milyona 
ulaşan nüfus yoğunluğuna sahip olmaktadır. Bu durum beraberinde çeşitli 
sorunlara sebep olmaktadır. Fiziki ve çevresel altyapının varlığı, tüm ekonomik 
aktiviteler için önemli olmakla birlikte, hizmetler sektöründe yer alan turizm 
sektörü için vazgeçilmez bir ön koşul olduğu düşünülürse böylesine yoğun bir 
yükü kaldıran Bodrum ilçemizde, içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, 
yol, katı atık bertarafı gibi önemli altyapı ve çevre sorunlarının çözümlenmesinin 
önemi ortaya çıkmaktadır. Bodrum Yarımadası’nda 11 belediyenin katılımıyla 
oluşturulan Bodrum Belediyeler Birliğinin bu sorunların çözümünde büyük 
katkıları bulunmaktadır. Konu ile ilgili 18.11.2004 tarihinde İller Bankası üst 
düzey yetkilileri ve Bodrum, Bitez, Ortakent, Turgutreis, Göltürkbükü, Yalıkavak, 
Yalı belediye başkanlarının katılımıyla Bodrum Yarımadası altyapı sorunlarını 
değerlendirme toplantısı yapılmış, Yarımada’nın altyapı sorunlarının aşılması için 
önemli adımlar atılmış, Bodrum Yarımadası içme ve kullanma suyu ihtiyacının 
giderilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Bodrum Yarımadası’nın altyapı 
sorunlarının çözümlenmesi turizmin üst seviyede gerçekleştirilmesi yönünde 
çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için Bakanlığımızın girişimleriyle 24 Kasım 
2006 tarihli Resmi Gazete’de “Bodrum Yarımadası Kültür Ve Turizm Korum 
Ve Geliştirme Bölgesi” ilan edilmiştir. Bu kapsamla Bodrum Yarımadası’nda 
sürdürülebilir turizm yaklaşımı benimsenerek bölgenin altyapı sorunlarının
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çözümlenmesi, yöreye özgü farklı turizm türlerinin birbirleriyle entegrasyonu 
sağlanarak çok çeşitli turizm türlerini bir arada sunabilen bir ortam oluşturulması 
sağlanacaktır. Sayın Bakanımızın 3 Şubat 2007 tarihinde Bodrum ilçemizi 
ziyaretinde bu ileriye dönük çalışmaların temelleri atılmıştır. 2 Mart 2007 
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Turizm Stratejisi 
2023 ve eylem planı 2013 turizm sektörü ve kamu - özel sektörün iletişim ilkesi 
çerçevesinde işbirliğini gündeme taşıyan ve stratejik planlama çalışmalarının 
yönetim ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlamasını beklemekte olup 
Bodrum Yarımadamızda da bu doğrultuda yapılacak çalışmalar yol haritası 
olacaktır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 çalışması Bodrum ilçemize, ilimize 
ve dolayısıyla ülkemize son derece katkı sağlayacağına inanıyor, saygılarımı 
sunuyorum.

Murat SÜSLÜ
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Bodrum Kaymakamı 
Abdullah KALKAN’ın konuşması

Değerli konuklar, sevgili Bodrumlular müsaade ederseniz öncelikle varlıkları 
ve değerli katılımlarıyla bizleri onurlandıran, bu toplantıyı zenginleştiren başta 
Sayın Müsteşarımıza, Sayın Mahalli İdareler Genel Müdürümüze, Sayın Yatırım 
ve Tesisler Genel Müdürümüze, Saygıdeğer Denizli Belediye Başkanımıza 
ve diğer Saygıdeğer konuklarımıza kültür şehri, tarih şehri, doğal güzellikler 
hazinesi Bodrum’a hoş geldiniz demek istiyorum.

Asılında bize burada rol olarak protokol konuşması yapmamız istenmiş, fakat 
biraz konuşmamı uzatacağım ve bunu baştan söylüyorum ki hazırlıklı olasınız 
diye. Yoksa bir sunum yapmak isterdim. Öncelikle birkaç teşekkürüm olacak. 
Birincisi bu toplantıyı düzenledikleri için BOSİAD’a ve Bodrum Ticaret Odasına, 
Dokuz Eylül Üniversitemize teşekkür etmek istiyorum. Organizasyonla ilgili 
bir teşekkürüm var, başlangıçta göstermiş oldukları kısa filmde bizim 3 Şubat
tarihi itibariyle sayın Kültür ve Turizm Bakanımıza yapmış olduğumuz sunumu 
metin olarak seslendirmişler, kendilerine teşekkür ediyorum. Yine belediye 
başkanlığımız ve sektörel sivil toplum örgütleri ile yapmış olduğu muhtelif toplantı 
ve görüşmelerin konusunu oluşturan ve görünürde Bodrum’un turizm ve altyapı 
sorunlarını, satır aralığında ise yaşanan sorunların kaynağını ve rantı anlatan, bir 
daha tekrar edeyim, satır aralığında ise yaşanan sorunların kaynağını ve Bodrum’da 
rantı anlatan çalışmadan oluşan raporu 3 Şubat 2007 tarihinde Bodrum Ticaret 
Odası toplantı salonunda sayın Kültür ve Turizm Bakanımız ile sayın Muğla 
Valimizin de katılmış oldukları toplantıda kamuoyuna açıklamıştım. Bodrum 
Kaymakamlığı görevine başlamış olduğum günden bu yana, Bodrum’a ilişkin 
gözlem, görüş ve değerlendirmelerimden oluşan ve hazırlarken de kendilerinin 
değerli görüş ve katkılarından faydalanmış olduğum bu çalışmayı, üzerine 
3.2.2007 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla 
Koç’un Bodrum’u ziyareti sırasında yapılan toplantıda Bodrum Kaymakamlığı 
tarafından sunulan “Bodrum’la ilgili sorun, tespit ve çözüm önerilerine 
aynen katılıyoruz” şerhini düşerek imzalayan, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum
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Deniz Ticaret Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları 
Odası, Esnaf Odası, Gemi İnşaat Mühendisleri Odası, Şoförler Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, 
Harita Mühendisleri Odalarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Bu arada yapıldığı takdirde son bir teşekkür yapıldığı takdirde Bodrum stratejik 
planının temel veri kaynaklarından birisini oluşturacak olan “Bodrum işyeri 
envanteri”ni düşündüğü, akıl ettiği ve hazırlattığı için Bodrum Ticaret Odası’na 
özellikle teşekkür etmek istiyorum. Müsaade ederseniz takdimimde kısa bir 
plan yapmak istiyorum; önce tespitler konusu sayın Bakanımıza sunduğumuz 
tespit ve kendi görüş ve çözüm önerilerimi arz edeceğim. Bir de Vizyon 2023 
denilen, Bodrum’da göreve başladığım günden bu yana, yerel yönetimler, 
belediyelerimiz, sivil toplum örgütleriyle, turizm camiasıyla yapmış olduğumuz 
bütün toplantılarda dile getirdiğim, “Gelin elbirliği yapalım Bodrum’a bir 
turizm master planı hazırlayalım, Bodrum’a bir stratejik plan hazırlayalım”, 
diye defalarca yapmış olduğumuz görüşmelerin konusunun özünü oluşturan bazı 
hususlara değinmek istiyorum. Ve strateji nedir? Stratejiye yönelik kavramlar 
nelerdir? Olduysa ne fayda sağlar, olmazsa ne olur? Sayın katılımcıların kendi 
aklınızda belirli yerlere oturtabilmenize fayda sağlamak amacıyla o kavramları 
da açıklamak istiyorum. Öncelikle Bodrum farklı bir yer. Ülkemizdeki bütün 
turizm merkezleri 3 tarafı kara 1 tarafı deniz iken Bodrum’un üç tarafı deniz 
bir tarafı kara. Bodrum bir yarımadadır. Yüzölçümü 557 kilometre karedir ve 
bunun 363 kilometre karesi ormandır. Geriye kalan 196 kilometre kare. Eğer 
2B’ye geçerse yaklaşık 2 kilometrekare, o kanundan faydalanacak edecek 196 
kilometrekare gibi bir miktar. Bölgenin geneli ise 202 kilometre karesi ise 
kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanı konumundadır. Arazilerin kullanımı gerek 
sit uygulamaları ve gerekse imar mevzuatından kaynaklanan, imar planlarından 
kaynaklanan sınırlılıklar içerisindedir. Bodrum’un yanmada olmasından dolayı 
ve özellikle orman alanlarından dolayı, Bodrum’da yeni arsa üretilememektedir. 
Var olan arsa stoku ise hızla tükenmektedir. Bodrum 196O’lı yıllarda ev 
pansiyonculuğu şekliyle turizmle tanışmış, 80’li yılların ortalarından itibaren 
de otellerin ağırlıkta olduğu bir turizm kentine dönüşmüştür. Bodrum’da 
konaklama tesisleri öncelikle, sadece gelen turistlerin konaklama ihtiyaçlarını 
karşılamak ve salt anlamıyla para kazanmak amacıyla yapılmıştır. Bölgeye turizm
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karakterine yönelik uzun dönemli bir stratejik amaç taşımamıştır. Turizmin 
gelişmesiyle birlikte bir yandan artan turist miktarına paralel olarak otel tipi 
ticari işletme sayıları artmış, bir yandan da yazlık ya da ikinci konut olarak 
adlandırdığımız sitelerin sayısı dolayısıyla Bodrum’un nüfusu hızla artmıştır. 
Öyle ki bu durum Bodrum’un kış nüfusuyla yaz nüfusu ya da turizm nüfusuyla 
Bodrum’da 12 ay yaşayan nüfus arasında l’e 7, l’e 8, l’e 10 gibi büyük 
farklılıklar ortaya çıkarmış ve Bodrum’un nüfusu yaz ve kış sezonlarında bir 
akordeon gibi büyümüş ve daralmıştır. Diğer yandan tesis ve yatak sayıları 
artarken, elde edilen gelir, yatak ücretini düşürmüştür, yatak başına düşen 
ücretler düşmüştür. Öyle ki turizmin ev pansiyonculuğu olarak başladığı ilk 
zamanlarda tanrı misafiri olarak ağırlandıkları için turistlerden ayıp olarak
nitelendirdikleri için para almayan Bodrumluların günümüzün kitle turizmine 
her şey dahil modunda hizmet eden çok yıldızlı tesislerden kişi başına çok 
daha fazla kazandıklarını söyleyebiliriz. Turizmin başlaması ve gelişmesini de 
stratejik bir hedef ve o stratejik hedefi gerçekleştirecek bir plan olmadığı için
Bodrum’un deniz ve karası turizm açısından kullanımı değerlendirilememiştir. 
Arsa ve araziler hızla yapılaşmaya açılmıştır. Arazi ve kıyı işgalleriyle imar 
ihlalleri artmıştır. Bodrum’da ruhsatsız yapı olmamasına rağmen, imar ve 
ruhsat şartlarına uyan bina bulunmamaktadır. Bodrum’da turizm tesisi ile 
nasıl deniz ve kara dengesi kurulamadıysa karada da turizm tesisleriyle ikinci 
konut dengesi de kurulamamış, turizm tesisleri arasında da hedef kitleleri ve 
sahip oldukları nitelikler açısından da büyük farklılıklar ortaya çıkmıştır.

Bodrum iş yeri envanterinden alınan bir rakam, Bodrum’da 736 tane 
konaklama tesisi, yaklaşık 75 bin yatağımız bulunmaktadır. Buna rağmen bu 
tesislerin dağılımı, nitelikleri, kaliteleri arasında çok büyük farklılıklar, bazı 
beldelerimiz de ise beldenin toplam nüfusundan daha fazla sayıda ikinci konut 
bulunmaktadır. Dikkatinizi çekecek bir başka hususu arz etmek istiyorum. 
Bodrum’da vergi dairesine kayıtlı olarak 685 tane emlak komisyoncusu 
bulunmaktadır. Emlak sektörünün cirosunun turizm sektöründen çok daha fazla 
olduğunu bir toplantıda ben tahmin ettiğimi söylemiştim. Sayın Ticaret Odası 
Başkanımız dedi ki “Efendim en az 2 misli, belki de 3 misli” demişti. Bir başka 
tespitimiz, Bodrum merkez ve merkeze yakın yerleşim alanlarındaki ikinci 
konutlar hızla sürekli oturulan birinci konut niteliğine dönüşmektedir. Amacı, 
niteliği, kalitesi, kapasitesi birbirlerinden farklı olan bu binalar, Bodrum’un 
kültürel, tarihi ve doğal değerlerine uymayan, daha doğrusu Bodrum’un
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kültürel, tarihi ve doğal değerlerini bozan bir karakter taşımaktadır.

Bodrum’da turizmin öngörülemeyen ve planlanamayan hızlı gelişimi, imar 
ve altyapı başta olmak üzere, kamu hizmetlerinin ve kamu hizmet alanlarının 
yetersiz kalmasına ve çok ağır problemler yaşanmasına neden olmaktadır. 
Bodrum’da turizmin gelişimi son 25-30 yılda özellikle Avrupa merkezli olarak 
gelişen tatil turizmi talebine ülkemizin cevap verebilmesi paralelinde olmuştur. 
Bodrum’da herkes son 25-30 yılda turizmin geliştiğini ve bugüne nasıl 
gelindiğini olumlu ya da olumsuz yönleriyle rahatlıkla ifade edebilmekte, ancak 
Bodrum’da hiç kimse günümüzden 25 - 30 yıl sonra Bodrum’un ve turizmin 
nasıl bir şekil alacağı konusunda bir tahminde bulunamamaktadırlar. Planlama 
denildiğinde maalesef sadece imar planları anlaşılmış, 25 yıl sonrasında nasıl bir 
Bodrum düşünülüyor ve o Bodrum’u ve turizmi gerçekleştirmek için bugünden 
biz ya da kimler neleri yapmalı ya da neleri yapmamalıyız sorularının cevapları 
aranmamış, daha doğrusu bu sorular sorulmamıştır. Temel soru ve temel 
sorun “Bodrum ülkemizin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden 
biri mi olacaktır, yoksa sorunların içerisinde tıkanarak sıradanlaşacak 
ve kendi halinde bir sayfiye şehri haline mi gelecektir?” Zaten kısıtlı olan 
mekanın, bölgenin, tarihi, kültürel ve doğal değerlerini daha fazla bozmadan 
geleceğe taşınmasını sağlamak, turizmin kaliteli ve daha çok gelir ile kazanç 
ile sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla stratejik planlamaya ihtiyaç vardır. 
Stratejik amaç Bodrum’un özel sektör, yerel yönetimler ve merkezi yönetim 
olarak el birliği yapmak, dış çevre faktörlerinin de etkisiyle turist sayısında 
yıllara göre yaşanan dalgalanmaların azaltılması, turizm sektöründe talep 
esnekliğinin daha katı hale getirilmesi, turistlerin kişi başına harcadıkları döviz 
miktarının artırılması, turizmin 12 aya yayılması ve altyapı ve hizmet kalitesi 
başta olmak üzere arz kalitesinin yüksek olduğu bir turizm merkezi haline 
getirilmesidir. En az 25 yıl sonrasında nasıl bir Bodrum düşünülüyor ve hayal 
edilen ideal Bodrum’u ve turizmi gerçekleştirmek için bugünden neleri yapmalı 
ya da yapmamalıyız sorularının cevaplarını arayan, Bodrum’un rekabetteki 
başta konumunu değerlendiren, Bodrum’un sıradanlaşmasına engel olan ve 
Bodrum’un tanıtımının bir bütüncül anlayışla ve yalın olarak gerçekleştiren, 
tanıtım faaliyetlerine de bir hedef, kalite, disiplin ve karakter getiren, dünyada bir 
benzeri olmayan kültürel, doğal ve tarihi değerler ile turizm potansiyelini bütün 
yalınlığı ve çarpıcılığı ile dünyaya tanıtan ve turizmin kalitesini ve elde edilen 
gelir miktarını artırmak amacıyla bu 1/25.000’lik Çevre Düzeni Planı ile birlikte
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birbirlerini destekler nitelikte Bodrum stratejik planına ben ihtiyaç duymaktayım. 
Bodrum’da herhangi bir işletmenin bir konaklama tesisinin, bir lokantanın, bir 
inşaat firmasının veya bir emlak komisyoncusunun ikinci konut sahibi olan
bir yerli ya da yabancı, kişisel ya da kurumsal düzeyde bir strateji amacı ve 
niyeti olmakla beraber maalesef Bodrum’un bir bütün olarak bir stratejik hedefi
bulunmamaktadır.

Bu noktada strateji kavramından ve strateji ile ilgili değişik konulara da 
değinmek istiyorum. Değerli konuklar strateji sözcüğü etimolojik olarak iki 
kaynağa dayanmaktadır. Birincisi Latincede “stratun” sözcüğü yol, çizgi, yatak 
anlamına gelmekte, ikincisi ise “Stragus” isimli bir eski Yunan generalinin 
savaş sanatı ve bilgisini anlatmak üzere kullanılmaktadır. Günümüzde askeri 
kavram olarak strateji, zaferi amaçlamaktadır. Zaferin karşıtı ise sadece yenilgi 
değildir. Futbol maçlarında olduğu gibi sadece yenilgi değildir. Yok olmaktır. 
Bu noktada strateji hayati bir önem taşımakta, bu nitelikte bir temel özelliği 
ifade etmektedir. Strateji kavramı son 30-40 yıl içerisinde askeri kullanımdan 
ilhamla özel sektör, öncelikle özel sektör, sosyal bilimler ve işletme disiplinini 
etkileyerek işletme yönetimlerinde, özel sektörde kullanılmaya başlanmış, 
üniversitelerimizde de ders olarak verilmeye başlanmış. Yani strateji kavramının 
hem tarihi hem de bilimsel geçmişi ve temeli bulunmaktadır. Farklı yaklaşımlarla 
değişik tanımlar yapılmakla beraber bütün hepsini kapsayan genel bir tanımla 
strateji, ister kişiye diyebilirsiniz, ister işletmeye örgüte diyebilirsiniz, bana göre 
“Bodrum’a istikamet vermek, rekabet üstünlüğü sağlamak maksadıyla, 
Bodrum ve çevresini sürekli analiz ederek uyum sağlayacak amaçların 
belirlenmesi, faaliyetlerin planlanması ve gerekli araç ve kaynakların 
yeniden değerlendirmesi süreci, sürekliliği” olarak tanımlanabilir. Bu süreç 
stratejik niyetin ve amacın oluşumu faaliyetlerin amaçla ve gelişen konularla 
ve fırsatlarla devamlılığı ve bunun ardından gelen bu üçlü bağlantıyı, bu üçüyle 
bağlantılı olarak sürekli ders çıkarma, öğrenme aşamalarının birbiri ardına 
gelmesiyle oluşur.

Strateji yönetimi ise Bodrum’un turizm dışı konular da dahil olmak üzere geniş 
ve tam anlamıyla dış çevreye olan ilişkilerini düzenleyen ve uzun dönemde 
Bodrum’un ne olacağını belirleyen faaliyetlerin planlanması, örgütlenmesi, 
koordinasyonu, yürütülmesi ve denetimler bu süreci kapsar.
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Strateji bize ne fayda sağlar? Günümüzde doğal afetler, savaşlar, terörist eylemler, 
hastalıklar, dedikodular, şayialar vb. gibi en belirgin özelliği belirsizlik olan dış 
dünya, dış çevre şartlarındaki değişim ve riskler arasındaki Bodrum’a ve turizme 
stratejinin sağlayacağı faydalar şu şekilde özetlenebilir:

1- Bodrum’un ve turizmin çevresel koşullara uyumu ve dolayısıyla uzun dönemli 
yaşayabilirliğini sağlar. 2023’e uzanacak mıyız, uzanmayacak mıyız? Strateji 
her şeyden önce çevreyi idare etme ve geleceği tahmin etme imkanı verir.

2- Bize kendimizi değerlendirme imkanı verir. Bodrum için de coğrafi ya da
sektörel bir bütünlük sağlayarak, bütün kurum, kuruluş ve kaynakları, imkanları 
ortak bir amaca yönelme ve bu amaca yönelik faaliyetlerde bir tutarlılık sağlar.

3- Bodrum’da turizm faaliyetlerini belirli bir mecraya sevk eder ve bütün planlar 
için genel bir çerçeve oluşturur, imar planı da dahil.

4- Strateji Bodrum’un, turizmin ve yönetimin kalitesini artırır.

5- Kişisel ya da kurumsal düşünceler yerine Bodrum’u ön plana çıkartır. Herkesin 
Bodrum paydasında buluşmasını sağlar.

Stratejinin belirlenmemesinin, yokluğunun sonuçları neler olabilir dersek, strateji 
olmaması durumunda ise;

Dış çevredeki gelişmeler zamanında fark edilmeyecek, fırsat ve tehlikeler değe
rlendirilemeyecektir. Belirsizlik içerisinde işlerimizi bu güne kadar olduğu gibi 
şansa bırakmış olacağız. Ciddi bir stratejiye sahip olmamanın kişilere, işletmelere 
veya Bodrum’a getireceği diğer olumsuz sonuçlar ise stratejik bir amaç ve plan 
ve niyet olmadığı için nasıl bir araştırma ve analiz yapacağımızı bilmediğimiz 
için pasif durumda kalırız. Ne kadar mücadele edersek edelim etkisiz kalırız. 
Sadece “miş” gibi yaparız. Stratejisi olmayan kişi veya kurumlar gerçekçi olmak 
yerine kişisel düşünce ve tutkuları uygulama yoluna giderler. Fırsatlar yeterince 
değerlendirilemez, tehditler gerektiği gibi algılanamaz. Strateji yokluğu periyodik 
değerlendirmelerin yapılamamasına neden olduğu için de örgüt geleceğe yönelik 
yatırım ve üretim kararlarını sağlıklı olarak alamaz.
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Önemli ve acil yapılması gerekenler yerine, yapılmaması gerekene kaynak, zaman 
ve emek harcanır. Örgüt gelecekte meydana gelebilecek değişmeleri bilemediği 
ya da öngöremediği için kendini önceden bu değişikliklere hazırlayamaz. İyiye 
ya da kötüye gidişte belirleyici olunamaz.

Geçen yıl turizmin kötü, evvelki yıl ise iyi geçtiğini, bu yıl ise iyi geçeceği 
söyleniyor, hepimiz duyuyoruz. Peki bir soru soruyorum. Turizmin iyi ya da 
kötü geçmesine sektörün, yerel yönetimlerin ya da devletin etkisi olabilir, 
(minimum da olsa olabilir) Fakat belirleyici olacağına inanıyor musunuz? 
Stratejik yönetimin bazı kavramları var. Bunlardan bir tanesi “misyon”. Misyon 
bizi, örgütü ya da Bodrum’u benzerlerimizden, rakiplerimizden bizi ayıran, 
kapsamlı, kendimize özgü, uniq, eşsiz bir amaç şeklinde ifade edilebilir. Başka 
bir deyimle bizim kendimize seçtiğimiz en kapsamlı yoldur. Stratejik yönetim 
sürecinin ilk safhasında karar vericiler, bizler kendimize iki temel soruya cevap 
vermek durumundayız; Bunlardan birisi biz kimiz, yaptığımız iş nedir? Bodrum 
nedir, Bodrum neresidir, Bodrum ne iş yapmaktadır? Bir bu soruya cevap vermek 
durumundayız.

İkincisi, biz bu işi niçin yapıyoruz^ Niçin yapmak zorundayız? Bu soruya cevap 
vermek durumundayız.

Bu sorulardan birincisine yani biz kimiz, Bodrum neresi, biz ne iş yapıyoruz? 
Sorusuna verilecek cevap, bizim misyonumuzla ilgilidir. Ve Bodrum’un ve 
Bodrum’daki turizmin,  bizim kendimizi tanımlamamızı gerektirir.

İkinci soruya verilecek yani “niçin biz bu işi yapıyoruz” sorusuna verilecek 
cevap ise gerçekleştirilecek amaçları hedeflemektedir. İşletme, örgüt, kişi ya da
Bodrum ne demek istiyor ve niçin bu amaçlara ulaşmak istiyor, belirlenmelidir. 
Bizim misyonu ve temel amaçların belirlenmesi stratejik yönetim süreci için 
analiz yapma, hedef belirleme, strateji seçme, uygulama ve tüm olarak yönetim 
sürecini değerlendirmede bunlar bize temel bir çatı oluşturacaktır. Misyonun 
yanında diğer bir önemli kavram “dış çevre”dir. Biraz önce talep esnekliğinin 
yüksek olduğundan bahsetmiştim. Bu okulda bize mikro - iktisat dersinde 
öğretilen bir kavramdı. En küçük etkilere en büyük tepkilerin verildiğini 
anlatmada kullanılır ve turizm sektörü de talep esnekliği en yüksek hizmet 
sektörünün başında gelmektedir. Bir yerde bir kuş gribi çıkar, bir olay olur, en 
ufak bir şey olur turizm birden pat diye kesiliverir.
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Stratejik yönetimin uzun süreli bir zaman ufkunu dikkate alarak dış çevre 
faktörlerini de incelemek gerekiyor. Dış çevre faktörlerindeki değişme ve 
gelişmeler stratejik yönetimin karar ve uygulamalarında en belirleyici bir 
öğedir. Çevrenin sürekli değişmesi ve yönetimin zaman ufkunun uzun olması 
dış çevredeki belirsizliği daha da artırmakta ve dolayısıyla örgüt üzerindeki 
hakimiyeti ön plana çıkartmaktadır. Çevrenin örgüte sunduğu fırsat ve tehditler 
stratejik yönetim için en temel karar odaklarını oluşturmaktadır.

Stratejik yönetimin son unsuru örgütün sahip olduğu “kaynaklar”dır, kendi iç 
kaynaklarıdır. Örgüt amaçlarını gerçekleştirmeye ya da Bodrum’un amaçlarını 
gerçekleştirmeye yönelik olarak pratiklerimize göre daha güçlü ya da zayıf 
kaynak ve kabiliyetlere sahip olabiliriz. Kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanarak 
varlığımızı sürdürmeye ve amaçlarımızı gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bu 
stratejik yönetim anlayışına göre hiçbir kişi, işletme veya Bodrum boşlukta 
veya yalnız başına bulunmamaktadır. Herkes kendisini çevreleyen koşullar 
içerisinde yaşamaktadır ve bu koşullardan etkilenmektedir. Maksimum ölçüde 
etkilenmektedir, minimum ölçüde etkilemektedir. Örgütsel faaliyetlerin 
gerçekleştirildiği bu çevre sürekli değişimin, dinamizmin ve belirsizliklerin 
egemen olduğu bir nitelik taşımaktadır.

Son bir kavram “gelecek”. Strateji düşüncesi geleceğe yöneliktir; 2023. Bu 
gelecek görülür bir gelecek olmayacağı gibi, bilinen bir gelecek de olmayabilir. 
Görülmeyen ve bilinmeyen bir gelecekte hayatiyeti devam ettirilebilmek için 
bir yön tayin edilmesi mecburiyeti vardır. Ancak stratejik yönetim geleceğin 
öngörüsünde bulunmak anlamını da taşımamaktadır. Bugünden yapılan 
tercihlerimizle yarınımızı şekillendirmek anlamındadır. Çevre koşulları örgüt 
için fırsat ve tehlikeleri barındırmaktadır. Stratejik yönetimin amacı belirsizlikler 
arasındaki fırsat ve tehdit unsurlarını sağlıklı olarak değerlendirerek, örgütün 
hayatiyetini sürdürebilmesini sağlamaktır. Bu yönetim sürecinin ilk safhası olan 
strateji geliştirme süreci Bodrum’un amaçlarının buna bağlı olarak da hedeflerinin
doğru olarak tespit çalışmalarıyla başlar. Burada önemli olan nokta Bodrum’un 
amaç ve hedeflerinin Bodrum’un gelecekte nerede olması gerektiğini belirleyecek
biçimde, gerçekçi şekilde saptanabilmesidir. Bu amaç kişiler için, işletmeler için 
ya da Bodrum için zayıf ve kuvvetli yönleri, fırsat ve tehditleri, içimizdeki zayıf 
ve kuvvetli yönleri, dış dünyadaki fırsat ve tehditleri iyi incelemek durumundadır. 
Bunun ardından belirlenen amaç ve hedeflere ulaştıracak strateji alternatifleri
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belirlenir, en uygun olanları seçilir, uygulanır, denetlenir. Son olarak sizlere 3 
Şubat tarihinde sayın Bakanımıza arz ettiğim çalışmadan sorunların kendime 
göre geliştirmiş olduğum çözüm önerilerinin bir özetini, orada 17 maddedir, ben 
burada 6 - 7 tanesini sizlere arz edeceğim;

1- Bunlardan birincisi ve daha önce sayın Bakanımıza da arz etmiş olduğum bir
husus, Bodrum’un kültür ve turizm koruma ve gelişim alanı ilanı gerçekleştirilmiş 
olmaktadır. Bizim sayın genel müdürümüzle daha önceden yapmış olduğumuz 
telefon görüşmesinde bir talebim, belediyelerin imar alanlarının kapsam 
dışı bırakılması ve tescil dışı araziler ile plan dışı alanlarda yer alan hazine 
arazilerinin satışlarına engel olunması. Başlangıçta arz etmiştim Bodrum’da 
arsalar hızlışekilde tüketiliyor ama yeni arsa üretilemiyor. Eğitim ve gelecek 
15 - 20 sene sonra yaşayan nüfusun 1-1,5 milyon arasında olması düşünülüyor. 
Geleceği tahmin ederek bizim okul yerlerimizi şimdiden ayırmamız lazım ya da 
en basiti belediye başkanı arkadaşlarımız burada Bodrum’un yakın gelecekte 
yaşanacak en büyük sorunlarından birisi mezarlık yeri bulamamak olacaktır. 

2- İkincisi değerli konuklar, köyler dahil Bodrum’un bir bütün olarak hali hazır 
haritalarının yapılması. Çevre düzeni planı ile uygulama imar planının bir an önce 
hazırlanması bütün bir Bodrum için düşünüyorum. İmar parsel büyüklüklerinin 
artırılması ve hem parsel hem de bölge genelinde yapı yoğunluğunun azaltılmasını 
önermiştim.

3- Üçüncü olarak günümüz yaşayan Bodrumu’nun en büyük sıkıntılarından 
birisi olan Güvercinlik Köyü. Buranın yıllardan beri birikmiş olan mülkiyet ve 
imar sorunları var. İmar planı yok, kadastro yok, tapu yok, bir kanayan vaziyette 
orası. 

Bu kıyı kenar çizgisi ve mutlak koruma sınırlarının kati şekilde belirlenerek 
geleceğe yönelik olarak kıyılardaki her türlü yapılaşmanın önlenmesi, önceden 
yapılmış olanların ise yeniden imar ve ihyasının engellenerek imar kirliliğinin 
kaldırılmasının yolunun açılması.Yine imar kirliliğinin nedeni olan ikinci 
konutların kentsel dönüşüm projeleri yapılarak turizme kazandırılması. Orman 
arazilerinin, hazine arazilerinin tahsisleri suretiyle yeni tesislerin yapılması 
yerine, bir taşla iki kuş vurulmuş olur.

Kirli olan ikinci konutların yerine turizm tesisleri yapılabilir. Ayrıca turizm tesis 
alanlarında pansiyon adıyla yapılmış olan ancak daha sona kat irtifakına konu
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edinerek konut olarak bu binaların satışına yasal düzenleme gerektiriyor. Engel 
olunması böylece Bodrum’da konut alanlarının turizm tesisi alanları aleyhine 
genişlemesinin önlenmesi. Biraz önce arz etmiştim Bodrum’daki temel sorun, 
Bodrum bir ikinci konut şehri mi olacak, bir sayfiye şehri mi olacak, Bodrum
bir turizm şehri mi olacak? Eğer ikinci konutların egemen olduğu bir Bodrum 
olursa ne kadar burada turizm yapılır ülkemizin ekonomik girdisinin sürekliliği 
ne kadar sağlanabilir. Okumadığım ama daha önce sunduğum ve bir çok 
arkadaşımın bildiği yol, su elektrik, kanalizasyon, arıtma, katı atık, ulaşım gibi 
altyapı sorunlarının öncelikle çözülmesi. Yeni bir tesis yapılmadan önce, yeni bir 
tek yatak yapılmadan önce Bodrum’un altyapı sorunlarının öncelikle çözülmesi. 
Daha doğrusu altyapının bir bütün olarak Bodrum genelinde yeniden planlanması, 
yeniden yapılması ve altyapının sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmeden yeni 
yapılacak her tesisin var olan sorunlarının daha da ağırlaşacağı kanaatindeyim. 
Bir başka ifadeyle Bodrum’un altyapı sorunları halledilmeden gerek yerel 
yönetimler, gerek devlet, gerekse özel sektör tarafından yapılacak her türlü 
(adına tanıtım diyebilirsiniz) festival diyebilirsiniz, fuar diyebilirsiniz, otel değil 
hizmet binasıdır diyebilirsiniz, her türlü faaliyet için harcanacak paranın israf 
edilmiş olacağı kanaatindeyim. Bir başka husus yeni tesis yapımından önce, 
biraz önce arz etmiştim yaklaşık 75 bin yatağımız var, bunun yaklaşık 25 bini 
kaliteli nitelikte, geri kalan 50 bin yatak yeni olabilir de mimarisi estetiği, diğer 
şeyleri eskimiştir, yaklaşık 50 bini eskidir. Bunların yatak ve hizmet kaliteleri 
ve kapasiteleri düşük tesislerin yenilenmesi, yatak ve hizmet kalitesinin ve 
kapasite kullanımının artırılmasına öncelik verilmesi. Eğer biz bunu yapmadan 
yeni herhangi bir yatak, tesis yapıldığı takdirde dibe vurmuş olan fiyatlar, iyice
dibe vuracaktır. Bir başka husus bölgenin kültür ve turizm koruma ve gelişim 
bölgesi planlamalarında ve çevre düzeni planlarının hazırlanmasında deniz 
turizmi ve mavi yolculuk faaliyetinin de Bodrum turizmi için turizm çeşitliliği ve 
benzersizliği Bodrum’a rekabet gücü, üstünlüğü kazandırma niteliği ve sağladığı 
girdinin fayda maliyet oranı ve verimliliği dikkate alınarak ve sosyal açıdan 
taşıdığı önem unutulmamalıdır. Bu sosyal açıdan taşıdığı önemi birazcık açmak 
istiyorum. Herhalde 5 Mayıs tarihinde sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın 
Bodrum’a gelişinde sayın Genel Müdürümüz, sayın Ticaret Odası, Deniz Ticaret 
Odası Başkanlarımız, Bodrum Belediye Başkanımız, Çiftlik ve Mumcular 
Belediye Başkanlarımız, Valimiz, Milletvekilimiz birkaç arkadaşımız daha vardı. 
Bu sosyal açıdan sözümü şöyle izah edeyim. Ben Kayseriliyim, Kayseri’den ya 
da Karadeniz’den ya da Doğu’dan, İç Anadolu’dan başka bir yerden, Bodrum’un 
dışından herhangi bir yerden bir insan oradaki malını mülkünü satıp Bodrum’a 
gelebilir, burada yer yurt edinebilir.



111

Fakat bir Bodrumlu buradaki malını mülkünü satıp bir başka yere gidip yer yurt 
edinemez. Geçmiş yıllarda Bodrumlular para kazanıyoruz düşüncesiyle elindeki 
malı mülkü maalesef satmışlar, ellerine geçen parayı dönüştürememişler. Bugün 
özellikle 5 yıldızlı, 4 yıldızlı tesis sahiplerinde ve turizm, kara boyutuyla turizm 
sektöründe çalışanlar arasında Bodrumluların yüzdesi çok düşüktür. Ama deniz 
sektöründe biraz önce, Ticaret Odası Başkanımız ve Belediye Başkanımız 
söylediler, 1200 civarında deniz turizmine hizmet eden tekne vardır. Bunların 
hem mülkiyet sahibi hem de çalışanları arsında Bodrumluların yüzde 70 - 80’leri 
aşan bir oranı söz konusudur. Eğer mavi yolcuk bu koyların turizme açılması, 
daha doğrusu yapılaşmaya açılmasıyla boyutuyla herhangi bir şekilde zarar 
görürse Bodrumluların Bodrumla olan eldeki en sağlam ilişkilerinden bir tanesi, 
en önemlisi yara almış olacaktır. Bu nedenle Kisebükü, Adalıyalı, Mazı, Torba 
vb. bölgelerde yer alan bakir koyların herhangi bir yapılaşmaya açılmadan 
bugünkü haliyle bırakılması ve mevcut tahribatların bertaraf edilmesi mavi 
yolculuğun yaşaması için zorunluluk taşımaktadır. Diğer bir husus turisti otele 
hapseden Bodrum’un ve Bodrumluların sıcak ve samimi misafirperverliğinden
yoksun bırakan ve bugün her şey dahil modunda cereyan eden kitle turizmi 
yerine, turizmin kültür alışverişi, etkileşim ve iletişimini artıran, daha butik 
tesislerin yapılması kendi kişisel önerimdir. Kültür ve turizmi koruma ve 
gelişim alanı ilanı ile birlikte sadece gelişime değil korumaya, sadece turizm 
tesislerine değil doğaya da önem verilmesini arzu ediyorum. Son olarak bu 
strateji kendi başına olan, kendi başına yönetilen, yürütülen bir şey değildir. 
Bu bir yönetimi ve organizasyonu gerektirmektedir. Bizim düşüncemiz yasal 
olarak imkan bulunmamaktadır ama Büyükşehir Belediyelerini düzenleyen 
kanun değiştirildiği takdirde Bodrum’un Büyükşehir Belediyesi statüsünde 
illa Büyükşehir Belediyesi olması da gerekmiyor, benzer bir örgütlenmeyle 
Bodrum’a özel bir konum olabilir, bir örgüt yapısının tesis edilmesi ya da mevcut 
belediye sayısının mutlak suretle azaltılması, Bodrum genelinde kadro ve kaynak 
olarak güçlendirilmiş tek bir belediyenin varlığının sağlanması veya İstanbul’da 
Boğaziçi İmar Müdürlüğü örneğinde olduğu gibi Bodrum genelinde bir tek Fen 
ve İmar Müdürlüğünün tesis edilmesi ya da biraz önce arkadaşların bahsettiği 
Mahalli İdare Birlikleri Kanununa yapılmış olan bir ekle turizm altyapı hizmet 
birlikleri kurulması. Her ne kadar öngörülüyorsa da Bodrum’un yaşayan, yaşanan 
sorunlarının büyüklüğü, altyapı sorunlarının büyüklüğü çözümün aciliyeti 
karşısında, çözüme devlet eliyle, merkezi veya özel bir yöntem geliştirilmesi
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hususunu ve bu hususlar ki biraz önce paylaştığım görüş ve kanaatlerimi sizlerin 
ve sayın kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum.

Umarım ki bu toplantı insanların gerçekleri sadece duymaları ya da hissetmeleri 
için değil aynı zaman da gerçekleri görmeleri için de yararlı olacağı ümidiyle 
saygılarımı sunarım.

Abdullah KALKAN
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Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü 
Şenol AYDEMİR’ in Konuşması

Sayın Müsteşarım, Sayın Vali Yardımcım, Değerli Meslektaşım, Değerli 
Belediye Başkanlarım, Basın Mensupları ve Bodrum’dan buraya kadar zahmet 
edip gelen değerli katılımcılar hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
Ayrıca böyle bir toplantıyı organize etmiş olması için de Bodrum Sanayici ve 
İşadamları Derneğine, Bodrum Ticaret Odasına ve katkıda bulunan herkese de 
yine teşekkürlerimizi sunuyor ve böyle bir toplantının düzenlenerek bir araya 
gelmemize imkan tanındığı için de önemini vurgulamak istiyorum.

Bodrum, herkesin bildiği gibi “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi” 
ilan edildi. Ve Bodrum’un kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgesiyle 
ilgili bundan sonra nasıl bir süreç izleyeceğine ilişkin de sayın Bakanımız da 
daha önceden Bodrum’u ziyaret etmiş ve Bodrum’daki bu toplantılarda kendi 
düşüncelerini ifade etmişti. Aslında bugün ki toplantıya da kendisi katılmayı 
çok arzu etmekteydi. Özellikle de birlikte gelecektik. Ancak programındaki 
değişiklik sebebiyle buraya kendisi gelemedi ve gelemediği için de üzüntü 
içerisinde olduğunu bildirmemi istedi. Buradan herkesten affınızı rica ediyoruz. 
Bodrum’u konuşmadan önce Bodrum’a nasıl gelindiğini ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı olarak bizim bu alanları neden turizm merkezi ilan ettiğimizi önce 
kısaca açıklamak istiyorum. Turizm Bakanlığı (daha sonra Kültür ve Turizm 
Bakanlığı oldu) Türkiye’nin tüm bölgelerindeki turizm potansiyelini arz eden 
alanların tespit edilmesi, hangi tür turizm potansiyeli arz ettiğinin ortaya 
konulması, buralardan Türkiye’nin nasıl bir menfaat sağlayacağının belirlenmesi 
üzerine buraların özel statülü ilan edilerek turizm merkezi veya kültür turizm 
koruma gelişim bölgesi gibi, bu ilan etmiş olduğu bölgelerde de yine ilan edilme 
amacına uygun planlamalar yaparak, planlamalara bağlı üst yapı ve altyapıların 
geliştirilmesine, kısmen finansal destek vererek, kısmen de buraların kontrol ve
denetimini yaparak ülke ekonomisine sağlanacak faydanın maksimize edilmesi 
hedeflenmektedir.
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Buradan hareketle neden böyle bir özel statü belirleniyor, neden Türkiye’de belli 
bölgeler turizm ilan ediliyor, turizm neden öncelikle hükümetler düzeyinde veya 
devletin önem verdiği konular arasında yer alıyor?

Turizm dünyada bu gün artık varlığı yadsınamaz, çok önemli ekonomik 
göstergelere ulaşmış sektörlerden bir tanesidir. Bugün artık dünyada 2006 yılı 
itibariyle 800 milyon kişi turizm hareketine katılmakta ve dünyanın dört bir 
yanını dolaşmaktadırlar. Turizm potansiyeli arz eden bölgeyi bırakın ülkeler bile 
dünyada sınırlı sayıdadır. Nasıl dünyanın her bir köşesinde petrol, doğalgaz veya 
altın yok ise turizm potansiyeli arz etme özellikleri de dünyanın her bir yerinde 
olmadığı gibi oldukça da sınırlı sayıdadır. Ve bu dünyada yaşayan ve turizm 
hareketine katılan insanların gidip görebileceği nadir ülkelerden bir tanesi de 
Türkiye’dir. Ve Türkiye’nin seçilecek bölgeleridir.

Türkiye’de turizm sektörü küreselleşmiş sermaye ve küreselleşmiş dünya 
içerisinde rekabet gücü en yüksek sektörlerin başında gelmektedir. İkinci bir sektör 
yoktur ki dünya rekabet sıralamasında ilk 10’da yer alsın turizmin dışında. Turizm 
sektörü dünyada son rakamlara göre 2006 rakamlarına göre ve 2005 rakamlarına 
göre Türkiye turist sayısı açısından dünyada 9., turizm geliri açısından da dünyada 
8. sıradadır. Turizmin ortaya koyduğu bu rakamlar ve turizm sektörünün gelmiş 
olduğu noktaya başka bir sektörümüz dünyada ilk 10’a girememektedir henüz. 
Ve Türkiye’de gayri safi milli hasıla daha yeni 5 bin 200 dolarlar civarındadır.
Bizim hedefimiz Türkiye’nin tüm kaynaklarının kullanılarak geleceğe yönelik
muasır medeniyet zengini bir devlet olmasını sağlamaktır. İşte bütün bunlar 
Türkiye’de turizm sektörünün önemini ortaya koymakta ve turizmin yeteri kadar 
dünyaya sunulabilecek bir kaliteye ulaşmış destinasyon, sadece ülke destinasyonu 
değil, bu ülke içerisinde de destinasyon bölgeler oluşturarak bölgeler düzeyinde 
bile bu ülkenin tanıtımını yapmak ve turizm yoluyla ülkemizin gelirlerini 
artırmaktır. İşte bu amaçla da Bakanlığımız örnek olabilecek bir “Turizm 
Stratejisi 2023 Belgesi” hazırlamış, bu turizm stratejisi 2023 belgesi Yüksek 
Planlama Kurulu kararından da aynen uygun görülerek burada öngörülmüş olan 
tüm turizm sektöründe yapılacak olan yatırımlar ve kazandırılacak özel statüler 
kabul edilerek, 2 Mart 2007 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış ve bu turizm 
stratejisi 2023’ün tüm sektörle paylaşımı da Antalya’da yapılan toplantıyla 
gerçekleşmiştir. Ve bu turizm stratejisi 2023’te Bakanlığımızın Türkiye için 
öngörmüş olduğu hedef 2023 yılında 65 milyon turist ve 85 milyar dolar turizm
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geliridir. Ve özetle Türkiye’yi dünyanın ilk 5 destinasyonu arasına sokabilmektir. 
İşte bu temel amaç ve temel vizyondan hareketle Bakanlığımız da Türkiye’nin 
turizmle ilgili potansiyel arz eden bütün bölgelerini tespit etmekte ve bu tespitine 
bağlı olarak da turizm merkezleri, kültür - turizm koruma geliştirme bölgeleri ilan 
etmektedir. Bodrum’da bunlardan bir tanesidir. Biz Bodrum’a Sarıkamış’a nasıl 
bakıyor isek, Bodrum’a da öyle bakıyoruz. Biz Bodrum’a Antalya’daki turizm 
merkezlerine nasıl bakıyorsak öyle bakıyoruz. Bodrum özellikle herhangi bir 
zamanlamaya bağlı olarak veya olayların akışına bağlı olarak statü kazandırılmaya 
çalışılan bir bölge filan değildir. Bodrum bizim için Türkiye’nin turizm gelirini
en üst düzeye çıkarabileceği gerek coğrafi, gerek klimatik, gerekse bölgedeki
topografik özellikleriyle turizm açısından gerçekten önem arz eden, potansiyel
arz eden bir bölgedir. Ve bu bölgenin turizm merkezi ilan edilmesi de ama turizm 
merkezi derken kültür ve turizm koruma geliştirme bölgesi ilan edilmiştir ki, 
burada zaten 2004 yılında yapılan kanun ve değişikliklerden sonra yapılmıştır ve 
ondan sonraya rastlar. Bodrum Yarımadası’nın bir bütün olarak geliştirilmesini 
hedeflemektedir. Şimdi Bodrum Yarımadası’nın kültür turizm koruma geliştirme
bölgesi ilanından sonra sürecimiz şudur;

Biz buralarda gerek altyapı, gerekse üst yapıyı koordineli bir şekilde geliştirecek, 
buraların taşıma kapasiteleri dikkate alınarak, geleceğe taşıyabilecek koruma 
kullanma dengeleri gözetilerek geleceğe taşıyabilecek bir planlama üst ölçek 
bir planlama çalışması yapmaktır. Bu planlama çalışması şu anda yürümektedir. 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa göre turizm merkezi ve kültür turizm 
koruma ve geliştirme bölgesi ilan edilmiş yerlerde her ölçekte plan yapma yetkisi 
Turizm Bakanlığına verilmiştir. Turizm Bakanlığı buranın kültür turizm koruma 
gelişim bölgesi ilanından sonraki plan yapma süreci aşamasındadır. Şu anda bu 
aşama tamamlandıktan sonra, buralara ilişkin uygulamalar belediyelerle birlikte 
yürütülecektir. Şunu da belirtelim; bu yetkinin Bakanlığımızda bulunmuş olması 
Bakanlığımızın buradaki yerel yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarını veya meslek 
örgütlerini tamamen devre dışı bırakarak, burada Bakanlığın kendi merkezden 
yapacağı çalışmalara bağlı plan üretme anlamında da değildir. Çünkü bizim yapmış 
olduğumuz planlar her ne kadar bir sektörel öncelik taşıyor ise de buralarda hayat 
devam ediyor. İnsanlar işlerine gidiyorlar, insanlar barınıyorlar, insanlar alışveriş 
yapıyorlar, insanlar eğleniyorlar. Hayatın temel fonksiyonlarının yine bu planlarda



116

yer alacağı ve temel fonksiyonlarının bu öncelikli sektörle birlikte devam 
edeceği, birlikteliğin kurulacağı bir plan yapma gayreti içerisindeyiz. Dolayısıyla 
bu planı yaparken de en önemli girdilerin bir tanesi de bu bölgedeki, bu hayatın 
devam ettirilmesinde veya mevcuttan, geçmişten gelen sorunların bilinmesidir. 
Sorunların bilinmesi bu sorunların çözülerek geleceğe daha sağlıklı bir yapının 
kavuşturulması, ancak yerinden gelecek bilgilere bağlıdır. Bunu da en iyi bilen 
yerel yöneticilerdir. Bunu da en iyi bilen orada yaşayan insanlardır. En iyi bilen 
sivil toplum kuruluşlarıdır, meslek kuruluşlarıdır. Biz buranın turizm merkezi 
ilanından sonra, buranın planlama sürecinin başlamasıyla birlikte de bütün 
yapacağımız çalışmalarda arkadaşlarımız buraya gelmişlerdir. Buradaki yerel 
yöneticilerle görüşmüşlerdir, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmüşledir ve işte 
şu anda da şahit olduğumuz bu tip toplantılar yaparak insanları dinlemektedirler. 
Buraların ne sorunları var, bu sorunların bu planlama aşamasında çözülme imkanı 
var mıdır, yok mudur? Nasıl minimize edilebilir? Yolları aranmaktadır. Dolayısıyla 
şu aşamada özellikle şunu söylemek istiyorum, Bodrum sivil toplum örgütlerinin, 
meslek kuruluşlarının duyarlılığının oldukça yüksek olduğu bir bölgedir. Ve 
bu toplantılar da onu göstermektedir. Bizim de buna olumlu tepki olarak gelip 
buralarda konuşmak görevimiz olmaktadır. Dolayısıyla bu toplantılarda çıkacak 
sonuçların ve gelen taleplerin azami düzeyde dikkate alınacağı ve planlama 
kararlan oluşturulurken de rasyonel bir karar oluşturabilmek açısından bütün 
gelen tepkilerin dikkate alınacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bir başka 
konumuz, buralardaki altyapılar. Buraların turizm merkezi ilan edilmesinin en 
önemli nedenlerinden bir tanesi de altyapıların koordineli yürütülememesidir.

Turizm Bakanlığının geçmişte bu gibi tecrübeleri vardır. Birinci devre turizm 
kuşakları olarak kabul ettiğimiz Kuşadası, Fethiye, Antalya’nın bazı bölgeleri 
bugün artık bu sorunlarla karşı karşıyadır. Üstyapılar çok hızlı ilerlemiş, 
altyapılar gerek yerel yönetimler kanalıyla, gerek merkezi yönetimler kanalıyla 
yeteri hızda ulaştırılamadığı için bugün üst yapının ortaya çıkarmış olduğu 
sorunları yaşamaktadır. Bugün turizmle ilgili Avrupa kararlarından olan 2 gün 
öncesine kadar yaşadığı sorunlar, özellikle altyapıdan kaynaklanan sorunlar 
Avrupa insanlarına aktarılmaktaydı. 2 yıldan beri bu sorunların giderilmesi, 
gündemden bu sorunların düşürülmesi için uğraşmaktaydık biz. Ve çok şükür 
bunu da başardık.
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Artık hiçbir Alman televizyonu, hiçbir Avrupa televizyonu Türkiye’deki herhangi 
bir turizm bölgesinde üst seviyeye çıkmış kirlilikten bahsedecek durumda değildir 
artık. Ama bu şunu göstermiştir bize, bunlar bir tecrübedir, altyapı - üstyapının 
en azından birlikte gitme zorunluluğu vardır. Üstyapı Türkiye’de gayrimenkul 
ekonomisinin hızlı gitmiş olması, önde gitmiş olması ve son zamanlarda Avrupa 
ve diğer ülkelerden Türkiye’ye karşı gayrimenkul taleplerinin artmış olması 
gayri menkule bağlı üstyapıların çok hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamakta ve 
bunu motive etmektedir. Ancak bunlara ilişkin altyapılar, üstyapıları yapanların 
sorumluluğunda olmamakta, bu altyapılar ilgili yerel yönetimler ve merkezi 
yönetimin sorumluluğunda olmaktadır. İşte bu açıdan gerek altyapılardan 
kastettiğimiz arıtma tesisleri, kanalizasyonlar, yollar içme suları gibi bütün altyapı 
faktörlerinin buraya öngörülen üstyapı ile paralel gerçekleşip gerçekleşmediğinin 
kontrol ve denetim altına alınması en azından üstyapının altyapıyla birlikte 
yürütülebilmesini sağlamak üzere böyle bir bütüncül planlamanın mutlak ve 
gerekliliği vardır. Bu açıdan da turizm bölgesine ilişkin geliştirilecek olan planın 
en azından bunu sağlayacağından kuşkum yoktur. Bodrum geçmiş dönemde 
turizm merkezi ilan edilmemiş olsa da, gerçi Bodrum’la ilgili Bakanlığımızın 
ilan etmiş olduğu birkaç tane küçük parçacık turizm merkezleri var, Türkbükü, 
Yalıçifitlik, Türkbükü - doğusu filan ama tabi bunlar Bodrum’un bütününe hitap
edebilecek büyüklükteki alanlar değildir. Aslında Bodrum geçmiş dönemde 
de bütüncül planlayabilmek için Bodrum’u Bayındırlık Bakanlığının yapmış 
olduğu planlamalar vardır. Benden önceki konuşmacılardan sayın Mazlum 
Ağan ve diğer konuşmacılardan konuya değinenler oldu, çok fazla girmek 
istemiyorum ama Bodrum’un bütüncül planlamasının girişimi devlet tarafından 
daha doğrusu merkezi yönetim tarafından ilk defa gündeme getirilmiş konu 
değildir. Bodrum’un bütüncül planlaması’da 1980’li yıllardan başlayarak 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Bodrum’un bütünlüğü ile ilgili 1/25 000lik 
planlarla bu amaca yönelik çalışmaları başlatılmıştır. Ancak çeşitli sebeplerden 
mahkemelere gidilmiş, çeşitli sebeplerden itirazlar edilmiş ve planlar uygulanma 
imkanı bulunmamıştır. Ve planların iptal edilmesinden sonraki araya ortaya çıkan 
boşluklarda yerel yönetimler tarafından mevzi planlarla veya mevzi planlarda 
yapılan veya bütüncül planlarda yapılan değişikliklerle bugün Bodrum’un 
uçakla gelirken hep beraber gördüğümüz ama beğenmediğimiz görüntüsü ortaya 
çıkmıştır. Neden? Çünkü planlamalar kadastral parseller üzerinde yürümüş, belli. 
Yukardan baktığınız zaman görüyorsunuz kadastral parsel üzerine geliştirilmiş 
plan kararı.
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Arazi yapısına uygun, doğal yapıya uygun, çeşitli iklimsel faktörlere uygun bir 
arazi şekli geliştirilememiş. Ona göre altyapı geliştirilememiş. Kaptı kaçtı usulü, 
herkes fırsat yakalamışken, hemen başımıza ikinci bir yaptırım gücü gelmeden 
hemen anında çıkartalım mantığıyla hareket edilmiş ve bugün bu hale gelmiş. 
Ve ben eminim hiç kimse Bodrum’un yukardan bakıldığındaki görüntüsünü 
beğenmiyor. Bu beğenmeme sadece Bodrum’un üstyapısındaki konut gelişimi 
ile ilgili değildir. Bu beğenmeme Türkiye’nin alması gerekeni, turizmle ilgili 
alamamasında da vardır.

Türkiye Bodrum’da turizmle ilgili yapılması gerekenleri bugüne kadar 
yaptıramamış, yaptıramamasının nedeni de sürekli itirazlar, sürekli kaygılar, 
sürekli tepkiler oluşmasından da kaynaklanıyor. Evet yani toplum mutlaka 
kendi yaşadığı alanla ilgili üretilen kararların takipçisi olacaktır, bunların 
doğru olup olmadığını eleştirecektir. Ancak eleştiri dozlarının aşırıya kaçması, 
kişisel menfaatlerin milli menfaatler önüne geçmesi durumunda istenilmiş olan 
hedefe ulaşılamayacağı gibi, yok olma sürecine de gidilmektedir. Bu açıdan 
Bakanlığımızca onaylanacak planların önünüze çıkmış olması durumunda herkes 
lütfen bu göz ile de baksın. Herhangi bir gerekçeyi bulup çok sıkı savunarak, bu 
planların iptal edilmesi elbette kolaydır. Ve geçmişte bunun örnekleri doludur. 
Önemli olan bunun yok olmasını sağlamak değil, önemli olan düzeltilmesini 
sağlamaktır. Eğer hataları var ise lütfen bildireceksiniz bunu bize. Şurada şu hata 
yapılmıştır diye, burada eksiklik var diye. Biz Turizm Bakanlığı olarak 2004’ten 
itibaren tüm turizm merkezlerindeki her ölçekteki planların Bakanlık teknik 
uygulamasını yürütmekteyiz. Türkiye’de bize yüzlerce, binlerce insan gelmekte 
bu kendi turizm merkezlerindeki, kendi parsellerindeki durumu anlatmakta 
ve şuna inanabilirsiniz bunu gidip sorabilirsiniz yüzde 9O’ı bizden memnun 
ayrılmaktadır. Ortaya koyduğu gerekçe makul, kabul edilebilir bir gerekçeyse 
kabuldür. Hukuki bir hata yapılmışsa, teknik bir hata yapılmışsa dönülür. Ama 
keyfiyete bağlı, sırf kişisel çıkarların ön plana çıkarıldığı bir düşünce içerisinde
olmayalım lütfen. Bir diğer konumuz altyapılardaki bütünlüğün sağlanması 
açısından, tekrar altyapıya döndüm çünkü altyapı bizim buranın turizm merkezi 
ilan edilmesinde en başta gelen önceliklerimizden bir tanesiydi. Bu altyapılar 
mutlaka belediyelerimizle ve belediyeler birliğimizde burada kurulmuş, belediyeler 
birliğimizle ortak yürütülmelidir. Altyapılar konusunda şöyle bir yanılgıya
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düşürmesin lütfen bunu belediye başkanlarımız için söylüyorum turizm merkezi 
ilan edilmiş yerlerde yapılacak planlara bağlı olarak her türlü altyapının 
projelendirilmesi ve finansmanının sağlanarak uygulamasının yapılmasından
bakanlık sorumlu değildir. Bakanlık buraların koordine edilmesinde, bu 
altyapıların projelendirilmesinde belediyelerin bir yardımcısıdır. Belediyelerle 
birlikte çalışır. Ama hukuki sorumlusu değildir. Buraların onaylanacak 
planla getirilecek yükün ne olduğu hesaplanarak, bu yükün ihtiyaç duyacağı 
altyapının projelendirilmesi ve finansmanının sağlanmasında Bakanlık yardımcı
olacaktır. Bakanlığın genel bütçeye bu tip projeleri sunmak, yatırım programına 
alma Bakanlığın kendi projesi haline getirme ve buna gelecek paralarını da 
belediye kanalıyla bunları uygulatma yetkisi vardır. Ama bunlar bir hukuki 
zorunluluk değildir. Ve bütün bundan önceki turizm merkezlerinin altyapılarının 
planlanmasında da böyle davranılmıştır. Bakanlık burada da turizm merkezinin 
ilanından sonra buradaki tüm belediyelerin projelerini kabul etmiş, Bakanlığa 
sunulan, bu Bakanlığa sunulan projelere katkı sağlamak üzere değerlendirmesi 
devam etmektedir. Zaten Bakanlığımız bu konuda gerekli talimatı vermiştir. 
Biz bu projelerin incelenmesinden sonra gerekli finansman desteğini sağlamak
üzere çalışacağız. Çünkü buralardaki altyapıdaki yetersizlik sizin altın olarak 
yaptığınız üstyapının değerini sıfıra inmesine neden olmaktadır.

Bir üçüncü konumuz, Turizm Bakanlığı buraların planlamasını yaptıktan sonra, 
ki turizm yatırımcılarına bir peşkeş çekme konusu sürekli söyleniyor, Turizm 
Bakanlığı herhangi bir devletin arazisini hiç kimseye peşkeş çekemez. Lütfen 
bu peşkeş lafını bir daha kullanmayalım. Turizm Bakanlığı bir devlet kurumu 
olup, devlet kurumu kendine vermiş olduğu yetkilerle davranmaktadır. Burada 
Turizm Bakanlığının yapmış olduğu iş yüzde 100 kamu yararınadır. Eğer biz 
bir devletin arazisini, büyük bir araziyi bir yatırımcıya kendisine malikane 
olarak üzere vermiş olursak bu bir peşkeştir. Devlet kurumunun böyle bir 
şekilde davranma konusunda ne bir inisiyatifi olabilir ne de bir kanuni yetkisi
olabilir. Turizm Bakanlığının yapmış olduğu kamu arazilerini belli süreler için 
turizm yatırımı yapmak üzere turizm yatırımcılarına vermek ve ilanla vermek, 
bunu bütün resmi gazetede ve ticari anlamdaki büyük gazetelerde duyurmak. 
Burada Turizm Bakanlığının yapmış olduğu iş kamu yararı adına buraları turizm 
yatırımcılarına ilanen vermek, ilanen verdikten sonra da buraları bir kamu yararı 
işletmesi haline getirmektir.
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İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 
Zekeriya ŞARBAK’ın Konuşması

Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

2,5 saatlik bir açılış konuşmasından sonra eğer hala sabrınız kaldıysa beni 
dinlemek için, engin bir sabır gösteriyorsunuz, hakikaten davranışınızı ben 
takdirle karşıladım. Ama ben sizi çok fazla yormak istemiyorum. Kısa bir 
konuşma yapacağım. Ben Bodrum’u fazla bilmiyorum. Sadece bundan 25 yıl 
kadar önce gelip Milas, Bodrum, Turgutreis’i bir dolaşmıştım. Bu Akbük Köyü 
o zaman Milas’a bağlıydı. Aydın’a bağlanması için müracaatları olmuştu. Ben 
de Aydın’da yeni bir maiyet memuruydum, vilayette. Vilayetteki erkanla birlikte 
onların o taleplerini değerlendirmiştik. Bu bölgeyle ilgili bildiğim şey bundan 
ibaret. Birkaç kere de seminerler sebebiyle Bodrum’a gelip gitmiştim. Yalnız 
dün akşama kadar Bodrum Yarımadasında dolaştık. Arkadaşlarımız Bodrum’un 
gerek mülki yöneticileri, gerekse yerel yöneticileri Bodrum’la ilgili çok güzel 
bilgiler verdiler. Ben bu bilgilerden ve dün gözlemlerimden şöyle bir şey 
çıkardım; Bodrum’a hem üreticiler, hem Ankara, hem başkaları, hem iktisadi 
işletmeler ticari yaklaşıyor. Bu doğru bir şey değil. Yani Bodrum’un turizm 
olacak, ticaret olacak, başka şeyler olacak ama zira Bodrum bir inci. Biz boncuğa 
çevirmişiz. Bu inciyi biz ticari gözle bakarsak, birisinin elinden düşer paramparça 
olabilir diye düşünüyorum ben. Bodrum’u bir inci gibi koruyamadığımız sürece 
Bodrum’un sürdürülebilirliğini sağlamak bence mümkün değil. Onun için bu 
meseleye ticari açıdan bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz Bodrum 
Yarımadasını o hale getirmişiz ki Bodrum’dan sağladığımız turizm gelirleriyle 
yeniden eski haline çevirmemiz artık mümkün değil. Yani bunun maliyeti 
çok daha güç olacaktır diye düşünüyorum. Yine dün sahillerde biraz dolaştık. 
İnanın imar planı falan yapmak çok önemli değil. Sıfır noktada halen bir sürü 
site yapılıyor, sıfır noktada. Bunların hiçbirisinin imar planının olduğunu 
zannetmiyorum. Bunun için planlama yapması, Bodrum’un yapması, onun 
yapması falan bence çok önemli değil. Belki ihtiyaç duyulmuştur. Ankara’dan
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plan onaylanacaktır, yapılacaktır her neyse. Ama tartışmamız gereken olay bu 
planların uygulanması. Körfez depreminde ben müfettiştim. Körfez bölgesinde 
biliyorsunuz her apartmandan düzinelerce ölü çıkarıldı. Bir çok insanımız 
hakikaten orada pisi pisine öldü. Ben bir müfettiş olarak o apartmanların 
yıkılması ve o insanların ölmesiyle ilgili bir soruşturmaya gitmiştim. Elimde 
yanlış hatırlamıyorsam 48 tane dosya vardı. Her apartmanda en az 20 ölü vardı. 
Bunların içinde 40 - 45 falan olanlar vardır. Tabi meseleye bu apartman niye 
yıkılmış falan diye bakmadan önce burada bir sorun olduğunu düşünerek imar 
planlarına yöneldik. İnanır mısınız 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’dan 
uzaklaştırılmış şehir plancılarının önemli bir kısmı da Türkiye’ye gelmiş.

Bu şehir plancıları İzmit’in şehir planını yapmışlar. İzmit’in orijinal şehir planı 
2 katlı. Hatta Devlet Demir Yollarının orada bir istasyonu varmış, istasyon 
binası 3 katlı, bu binanın 3 katlı olarak korunup korunmaması üzerine aylarca 
tartışmışlar. Ve sonra bu binanın korunmasına karar vermişler. Ve o zaman 
İzmit E5 yolunun altındaymış. 2 katlı olarak düşünülmüş. Daha sonra E5 
yolunun kuzey tarafına da büyümüş kent. Şehrin kuzey tarafı zemin sağlam. 
10 katlı binalarda hiç çatlak yok. Ama E5 yolunun altında, inanır mısınız  4  
katlı  SEKA’nın  lojmanları  varmış, 4 katlı binalar  olmasına  rağmen tuzla 
buz olmuş. Çünkü kumsal alt tarafı. Dolayısıyla kum üstüne siz apartmanları 
dikerseniz günün birinde böyle olacağı belli. Şimdi biz yine böyle gezerken 
aklıma şöyle bir şey geldi; az önce Ahmet Bey de kısmen onu özetledi. Kentler 
aynen diğer canlı organizmalar gibi, bunların solunum sistemleri var, dolaşım 
sistemleri var, sindirim sistemleri var, boşaltım sistemleri var. Şimdi bu 
sistemlerden herhangi birisi vücudumuz da arızalandığı zaman ne olur? Hasta 
oluruz. Tedavi edilmediği sürece hayattan keyif almıyor. Bence Bodrum biraz 
o hale gelmiş. Yani Bodrum’un solunum sistemi kilitlenmek üzere, ulaşım 
sistemi kilitlenmiş durumda, yok. Yani doğru dürüst hakikaten Bodrum’a yakışır 
cadde, sokak falan göremedik. Mesela bir kasabamızda, kasabanın en güzel, 
köy meydanı diyebileceğimiz yere inşaat yapılmakta olduğunu gördük. Yani 
bunlar varsa bile yıkılması gerekirken gidip yenisini yapıyoruz. Ondan sonra 
planı kim yapsın? Arkadaşlar planın yapılması falan önemli değil. Biz bu yapıyı 
kansere çevirmişiz. Yani Bodrum Yarımadası kanser olmuş, urları vücudun 
dışına çıkmış. Yani o bahsettiğim denize sıfır ölçekteki, sıfır noktadaki o siteler 
bence ur. Eğer siz buna süratle kemoterapi falan uygulamazsanız bu kanser 
bu yarımadayı mahvedecek demektir. Ve ondan sonra bunun maliyeti çok 
ağır olacaktır. Ben Ticaret Odasını, Bodrum Sanayi ve İşadamları Derneği’ni
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ve Dokuz Eylül’ü (üniversitesini) hakikatken kutluyorum. Böyle bir şeyi yapmak 
hem cesaret istiyor, yani insanların biraz kendine ayna tutması çok önemli bir 
şey, bunun için ben bu kurumları tebrik ediyorum. Bu kemoterapi dediğimiz şeyi 
uygulamadığımız takdirde bu Vizyon 2023’ü biz göremeyebiliriz. Şimdiye kadar 
insanlar buraya akın akın geliyorlar, akın akın binalar yapıyorlar, peki bu sürecin 
geri çevrilmeyeceğim nerden biliyoruz? Belki bir 10 yıl sonra, belki 15 yıl sonra 
insanlar belki buradan kaçmaya başlayacak. Ben o kanaatteyim. Yani burada 
yeterli altyapı yoksa, mesela insanlar artık sadece yazlık değil kalıcı olarak 
burada ikamet etmeye başladılar. Peki eğitim yoksa burada, sağlık hizmeti yoksa, 
doğru dürüst ulaşım hizmeti yoksa, peki ısrarla buraya gelmenin bir anlamı var 
mı? Onun için ben belki kısa bir süre sonra bu insanların bu sefer geri çekilmeye 
başladığını, konut fiyatlarının, emlak fiyatlarının düştüğünü görebileceğimizi
düşünüyorum. Onun için hakikaten bu vizyon toplantısı çok önemli bir şey. 
Bodrum’un geleceğini tartışmak lazım. Yoksa Bodrum’un gelecekteki turizm 
gelirini, turizm potansiyelini falan tartışmak bence satih mesele. Bodrum’un 
geleceğini tartışacaksak tartışalım. Bodrum’un geleceğini tartışmalıyız. Burası 
Bodrum dünyanın incisi. Ben birçok Avrupa ülkesini gördüm. Böyle bir 
coğrafya yok bu dünyada arkadaşlar. Buna benzer bir iki yer olabilir. O kadar 
güzel de değerlendirilmiş ki ülke olarak böyle bir yer Türkiye’de yok bir kere. 
Ama dünyada da belki benzerleri olabilir ufak tefek, hakikaten bir inci üzerinde 
yaşıyorsunuz. Bir inci üzerinde yaşıyorsunuz. Bir 50 yıl sonra, bir 100 yıl sonra 
buranın ne olacağını, nasıl koruyacağımızı adam gibi tartışmamız lazım.

İçişleri Bakanlığı olarak biz planlama ile çok fazla ilgili değiliz. Bizim buradaki 
sorumluluğumuz “yönetim örgütlenmesi”. Evet Bodrum Yarımadasında 
bir yönetim örgütlenmesiyle ilgili bir sıkıntı var. Öyle anlaşılıyor. Bakın ben 
size bazı örnekler vereyim. Türkiye son 3-4 yıldır kamu yönetiminde reform 
falan diye uğraşıp duruyor, bu arada yerel yönetimler reformu diye kanunlar 
çıkardık, yönetim doğru dürüst kurulmadığı takdirde onun işleyişi hep sorunlarla 
dolu oluyor. Dünya 1970’ten itibaren bu yönetim yapılarını gözden geçirmiş. 
Bakıyoruz Avrupa ülkelerine 1970 ve 80’li yılları arasında mesela yerel 
yönetimlerini yeniden dizayn etmişler. Bir çok ülkede yerel yönetim birim 
sayısı düşürülmüştür. Bakın ben size birkaç örnek vereyim, Danimarka mesela, 
1973 reformuyla 1390 olan belediye sayısı 275’e düşürülmüş. İngiltere’de 1950 
yılında 1600 olan yerel yönetim sayısı, bugün 450’ye düşürülmüş. Ve birçok ülke var
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mesela. Portekiz var, Lüksembourg var, Finlandiya var, Hollanda var. Belediye 
sayısını düşüremeyen Fransa ve Almanya gibi ülkelerde belediyelerin önemli 
yetkilerini, küçük belediyelerin önemli yetkilerini, belediye birliklerine 
devretmişler. Yani bugün 2 bin nüfuslu bir belediyenin bu plan uygulaması falan 
söz konusu değil. Yani onun uyguladığı şey plan falan değil. Onun için burada, 
Bodrum Yarımadasında yerel yönetimler reformunun getirdiği imkanları çok 
iyi değerlendirmek lazım. Bugün Bodrum Yarımadasında 1+10 yani merkez 
Bodrum Belediyesi 10 kasaba belediyesi, artı 19 köy var, artı Ankara’nın her 
bakanlığının, buralar da şubeleri var. Dolayısıyla size onlarca, yüzü geçen 
belki de otorite var karşınızda. 557 kilometrekare bir toprakta eğer siz yüzlerce 
otorite kurarsanız burada hakikaten bir ahenk sağlamak mümkün değil. Az önce 
bahsettiğim bu canlı organizmanın bütün bu sistemlerinin ahenk içerisinde 
çalışabilmesi mümkün değil. Yani yüz tane kurumun az önce sayın başkan da 
bunun örneklerini verdi, şikayetlerde bulundu, yani bu bürokrasi ile yüz küsur 
kuruluşun bürokrasisiyle falan uğraşmak mümkün değil. Sayın Başkan bir kamu 
otoritesi olarak bunlardan şikayet ediyor. Karşı tarafta iş yapmak isteyenlerin 
şikayetleri bizimkiyle misli misli farklı. Onun için yerel yönetimler kanunu bu 
işe bir fırsat tanıyor. Biz geçmişte bakın ne kadar büyük yanlışlar yapmışız. 1988 
yılında Türkiye’de 1985 belediye varmış, 89’la 99 arasında biz 1232 belediye daha 
kurmuşuz. Yani belediye sayısını % 60 artırmışız. Eğer biz bu haltı yemeseydik, 
bugün bu belediye sayısı, Ankara’da sürekli yerel yönetimlerden şikayet ediliyor, 
işte gazetelerde filan yazılıyor ya böyle işte imar yolsuzluğu, ihale yolsuzluğu
falan filan. Siz zannetmeyin ki Ankara’da da yanlış yapılmıyor. İşte belediye
sayısı.. Bu kadar belediye sayısını Ankara artırıyor nihayet. Hakikaten bu yanlışı 
yapmasaydık, bizim bugün küçük belediye şikayetimiz olmayacaktı. Bugün 
belediyelerimizin yüzde 67’si nüfusu 5 binin altında. Şimdi 5 binin altında geliri 
de nüfusa göre dağıtıyoruz. Hatta norm kadroları filan da belirledik. Bunun
başka bir kriterini de bulamadık. Onu da nüfusa göre belirliyoruz. Şimdi 2 bin 
nüfuslu, bin 500 nüfuslu, 3 bin 500 nüfuslu bir belediyede şehir plancısı çalışır 
mı? Mimar çalışır mı? Çalışır. Nasıl çalışır? Hiçbir iş yapamıyorsa çalışır. Avukat 
çalışır mı? Nitelikli kamu bürokratı çalışır mı? Çalışmaz. Yani bugün kamu 
bürokrasisinin önemli sorunlarından birisi işi nasıl yapacağını bilmemektir. 
Bakın ben şunu itiraf etmek zorundayım. Ben 25 yıldır kaymakam olarak, 
müfettiş olarak, işte idareci olarak çalışıyorum. Kamu bürokrasisini en iyi bilmesi 
gerekiyor, idare hukukunu bile bilemiyoruz. Ankara’dakiler de bilmiyor. Bin
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500 nüfuslu, 2 bin 500 nüfuslu kasabadaki kamu bürokratına idare hukukunu 
öğretmek falan öyle kolay değil. Bu iş ciddi bir mesele. Yani Bodrum’da 
görüyoruz, hakikaten çok güzel villalar yapmışlar. Her biri 300 - 500 milyar 
fiyatına. Bizlerin aklımızdan böyle şeyler geçirmesi filan mümkün değil tabi.
Bu kadar servet yatırıyor, 10 metre taş duvar örüp içine villalar filan yapmışlar.
Ama yol yok. Kanalizasyon yok. Yani Bodrum’a yakışıyor mu? Koca koca 
vidanjör kamyonları vız vız gidiyor geliyor. Bakın bu şey bir ranttır. Bize bir 
değer katmıyor. Yani bu bize değer katmıyor. Buradaki altyapı eksikliği o 
konuta değer katmıyor. O konutun Yunanistan’da fiyatı onun 5 katı belki de.
İspanya’da, İtalya’da değeri 10 katı, bir başka daha güzel yerler de belki 20 
katı. Biz onu bugün 20’de l’i fiyatına alırsa yabancılara satacağız. Hem de takla
atarak satacağız. Çok mutlu oluyoruz yabancılar geliyor Bodrum’a diye. Ama 
10’da 1 fiyatına satıyoruz. Bu değerli incimizin parçalarını bugün yabancılara,
hiçbir şey demiyorum. Ama çok ucuza satıyoruz. Satıyorsak değeri ile satmamız 
lazım. Bize katma değer katacaksa yabancılar gelsin. Bugün yabancı sermayeye 
muhtacız. Hakikaten gelsin bize işletme öğretiyor, disiplin öğretiyor. Kimse ona 
itiraz etmiyor. Ama değeri ile her şeyi değeri ile yapmamız lazım. Bu dediğim 
altyapı noksanlıkları bizim değerimizi düşürüyor. Ve ben Sayın Bodrum Belediye 
Başkanı konuşurken sanki Bodrum Belediyesi bugün kurulmuş gibi anlıyorum. 
Sayın başkanı eleştirmek için söylemiyorum. Yerinde başkası olsa aynı şeyi 
onlar da şikayet edecekler. Ama biz bir yerel yönetimler olarak bir kapasite 
oluşturamamışız. Belediyenin birinci görevi nedir? Burada bakın servet yatıyor. 
Ben bunların doğru dürüst emlak vergisi ödediklerini zannetmiyorum. Doğru 
dürüst emlak vergisinin takdir edildiğini zannetmiyorum. Bunun doğru dürüst 
toplanması halinde bizim burada kanalizasyon sorunumuzun kalmayacağını 
düşünüyorum. Ama bu Yarımada’da böyle 11 tane yerel yönetim 19 tane de 
köy, bunlarda bir yerel yönetim nihayet. Böyle olduğu sürece 10 yıl sonra geri 
gelelim buraya biz belki yolumuza bir kat daha asfalt atmış olabiliriz, iyi kötü 
kanalizasyon borusu döşemiş olabiliriz, ama yerel yönetim sorunu bitmemiş 
olacak. Kanalizasyonu yapsak arıtmayı konuşuyor olacağız o gün veya çevreyi 
konuşuyor olacağız. Bu sorun bitmez. Onun için ben bu toplantıda bir şey 
akılda kalsın diye söylüyorum yoksa diğer şeyleri uzun uzun konuşabiliriz.

Bodrum Yarımadası’nın sorunu “yönetim sorunudur”.   Başka  
sorunları   var   bir şey demiyorum.   Ama   yönetim   sorunudur.   
Bu   yönetim    sorununu    halletmediğimiz    sürece diğer altyapı 
ile ilgili, turizmle ilgili, gelirle ilgili sorunlar devam edip gidecektir.
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Biz İçişleri Bakanlığı olarak eğer Bodrum’dan böyle bir talep gelirse, bakın biz 
damdan düşmeci değiliz, Ankara’dan karar verip uygulanmasını istemiyoruz, 
biz orda bir kararname ile bunu halledebiliriz ama doğru değil. Bu doğru değil. 
Ben Ankara’da bir bürokrat olarak sayın genel müdürüm de burada Bakan beyi 
ikna ederiz, yazarız üçlü bir kararname Bodrum’da şu şu belediyeler Bodrum 
Belediyesi ile birleştirilmiştir diyebiliriz. Ama bu doğru değil. Bu doğru değil.

Bu talebin sizlerden gelmesi lazım. Bodrumlulardan gelmesi lazım. Çünkü 
burada bakın siz yaşıyorsunuz. Diğerleri burada iktisadi anlamda var. Siz burada 
hayat sürdürüyorsunuz. İşletmeler burada ne için var? Turizm işletmeleri, 
balıkçılık işletmeleri efendim tekneciler, şunlar bunlar iktisadi faaliyet için var. 
Ama siz hayat sürmek için varsınız. Eğer siz güçlü bir arzuda bulunursanız, 
bakanlığa veya hükümete neyse böyle bir taleple gelirseniz yardımcı olmak 
bizim vazifemiz. Onun için ben aşağı yukarı 3 saat süren bu konferansın açılış 
konuşmasında büyük bir sabırla bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

Hepinize saygılar sunarım. 
Zekeriya ŞARBAK
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BOLUM. II C

SEMPOZYUM BİLDİRİ SUNUMLARI
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Değerlendirme ve İnceleme Grubu Adına 
Güman KIZILTAN’ın Davet Konuşması;

Oturumun yöneticisi hepinizin bildiği, Türk basınının güzide bir mensubu, 
yalnız basının değil, uzun yıllar Türk turizminin de en büyük uğraşılarını veren, 
mücadelesini veren hakiki bir turizm kahramanını aynı zamanda alkışlayacağız: 
Can PULAK. Sayın Pulak lütfen sizi oturumun başkanlığını yapmak üzere 
davet ediyorum.

Sırasıyla bugün bizlere şeref veren ve toplantımızı onurlandıran, başarılı bir 
belediye başkanı Denizli Belediye Başkanımız Nihat ZEYBEKÇİ, buyurun 
efendim.

İçişleri Bakanlığımızın Mahalli İdareler Genel Müdürü sayın Ercan TOPACA, 
buyurun efendim.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Turizm Bakanlığının Eski Müsteşarlarından 
Profesör Doktor Korel GÖYMEN, buyurun efendim.

Bu toplantının kreasyonunda büyük emekleri geçen Dokuz Eylül Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çınar ATAY, buyurun efendim.

Dünya Turizmcilerinin Kulübü SCAL’ın Dünya İkinci Başkanı bunun üzerinde 
duruyorum, Dünya İkinci Başkanı Sayın Hülya ASLANTAŞ. Ümit ediyorum 
önümüzdeki Dünya Başkanı olarak kendisini alkışlayacağız.

Yine bir uzman, Marka Danışmanlık Şirketi Brnadassist Genel Müdürü 
Muhterem İLGÜNER, buyurun efendim.

Oturumu yönetecek sayın Can Pulak, söz sizindir.
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Moderatör
Can PULAK’ m Konuşması

Sempozyumun öğlenden sonraki oturumunu açıyorum. Sabah oturumunda 
gerçekten çok güzel konuşmalar dinledik, çok istifade ettik.

Benim için en çarpıcı olan bölümü bürokratlarımızın gerçekçi konuşmalarıdır. 
Genelde ben de daha önce devlette görev yaptığım için, bu kadar gerçekçi 
konuşmalar olmazdı, yapamazdık. Doğruları tam ifade edemezdik. Devletin bazı 
sınırları, çerçeveleri mani olurdu bu türlü konuşmalarımıza. Şimdi gördüm ki 
vizyonlar daha da genişlemiş, bürokratlarımız meselelerini daha iyi anlatıyorlar, 
daha gerçekçi çizgide konuşmalarını sürdürüyorlar. Ve de daha iyi anlıyorlar 
sorunları, daha iyi çözüm önerileri getiriyorlar ve konulara uzlaşmacı bir anlayışla 
yaklaşıyorlar. Bu konuyu memnuniyetle sizlere belirtmek istedim.

Diğer konuşmacılarımız özellikle Belediye Başkanımızın, Kaymakamımızın 
gerçekten doyurucu ve Bodrum’un sorunlarını tam olarak ortaya koyan 
konuşmaları da çok ilginçti. Ben bu oturumu yöneten birisi sıfatıyla sabah 
yapılan konuşmaların sahiplerine burada huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç 
biliyorum.

Şimdi konuşmacılarımızı tanıdık, sırasıyla ilk olarak Denizli Belediye Başkanımız 
Nihat ZEYBEKÇİ beyefendiye söz vereceğim. Kendileri bir sıra değişikliği 
istediler. Sayın Ulaştırma Bakanı geliyormuş, o nedenle göreve dönecek. O 
yüzden ilk konuşmayı yapmak istediler.

İkinci konuşmayı İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürümüz Ercan 
TOPACA Beyefendiye vereceğim.

Üçüncü konuşmacımız Turizm Bakanlığının unutulmaz Müsteşarlarından 
ve halen Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Korel GÖYMEN 
Beyefendiye.

Sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Planlama Bölümü profesörlerinden,
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ki Bodrum’da çok uzun zamanlar teknik çalışmalar yaptı ve bu toplantıya çok iyi 
malzemeler sağladı hocamız, Profesör Çınar ATAY konuşacak.

Ondan sonra ben biraz daha konuyu açmak istiyorum Hülya ASLANTAŞ 
Hanımefendiye söz vereceğim. Hülya Hanım biz Türklerin bir gurur kaynağı, 
kendisi dünya turizmcilerinin otel, acente, havayolu, yatırımcı, turizm basını, 
turizm akademisyeni gibi tüm branş şemsiyesi altında toplayan dünyanın en geniş 
tabanlı sivil toplum kuruluşunun ikinci başkanı. İnşallah birinci başkanlığını da 
görürüz. Bu SCAL, dünyada 90 ülkede 500 noktada 22 bini aşkın üyeye sahip. 
Türkiye Bodrum dahil 13 bölgede SCAL’ın kuruluşuna sahip, 700’ü aşkın da 
üst düzey turizm yöneticisiyle SCAL’da Türkiye temsil ediliyor. Bu çok iyi bir 
rakam. Hülya Hanıma söz vereceğim.

Son olarak da Marka Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Muhterem İLGÜNER 
Beyefendi konuşacaklar.

Ancak bu söz vermeden önce sabah ki konuşmalarda bir küçük noksan tespit 
ettim. O noksan da Bodrum’un turizminin temel direklerinden denizcilik 
üzerine pek fazla durulmadı. Oysa denizciliğin gerçekten büyük sorunları var. 
Birincisi gerçekten iftihar edilecek bir merkez Bodrum. O kadar muhteşem 
tekneler yapılıyor ki, bugün yabancı uzmanlar Bodrum’a geldikleri zaman 
şaşırıyorlar bunlar burada mı yapılıyor diye. Fakat gittiğimiz zaman bu kadar 
muhteşem eserleri ortaya çıkaran yere geldiğimiz zaman bir sürü sorunlar 
içerisinde çırpınan yatırımcılarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi bu denizcilik 
sektörünün sıkıntılarına mutlaka daha fazla eğilmeliyiz ve onların sorunlarını 
iyi dinleyerek, onlara çözüm yolları getirecek çalışmalar yapmalıyız. Bunu hem 
devletimizin buraya teşrif eden bürokratlarından rica ediyorum, hem de şunu 
ifade etmek istiyorum ısrarla bu mavi yolculuk gerçekten büyük bir marka, bu 
mavi yolculuğun da sorunları var. Bu mavi yolculuğun sorunları ile denizlerimizin 
tümünün sorunlarını kapsayan istekler biraz sonra yetkili kurulumuza birer 
mektup şeklinde verilecektir ve orada değerlendirmeye alınacaktır. O nedenle 
denizci dostlarımızdan gelecek olan taleplerini de kurulumuz tarafından dikkatle 
değerlendirilmesini özellikle rica ediyorum.

Şimdi konuşmalara geçiyoruz. İlk konuşmayı sayın Nihat Zeybekçi Denizli 
Belediye başkanımızdan rica ediyoruz. Buyurun efendim.



130

Denizli Belediye Başkanı 
Nihat ZEYBEKÇİ’nin Sunumu

Çok teşekkür ederim.

Sayın Başkanım, Sayın Müsteşarım, Değerli Kaymakamım, Değerli Belediye 
Başkanı Arkadaşlarım, Çok Saygıdeğer Bodrumlular, Hanımefendiler, hepinizi 
Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum.

Aklınıza gelmiş olabilir tabi ki Denizli Belediye başkanının Bodrum’da ne işi 
var diye, Bodrum’la ne alakası var diye. Biz bize benzeriz derler ya, genellikle 
gittiğimiz, yerleştiğimiz, kültür organize ettiğimiz, şehirler kurduğumuz 
yerlerde (genlerimizde herhalde o yapı var) hemen hemen her şeyi götürüyoruz. 
Hemen hemen aynı tarzlarda şehirler, kentler, mahalleler oluşturuyoruz. Ben 
ona Yörük tarzı diyorum. Biz Anadolu’nun muhtelif şehirlerine gidip Yörükler, 
burada Yörük olduğunu söyleyen arkadaşlarımız varsa onlar alınmasınlar ben 
de bir Yörüğüm, nedense yerleşip nesillere devredecek şehirler ve kentler ve 
kültürler oluşturmayı pek aklımız kesmemiş. Onun için hep böyle çok kısa süreli 
yerleşimler kurup ondan sonra hemen başka bir yere geçmek üzere yerleşimler 
ve kentler kurmuşuz. Bunun için bu anlamda Denizli ve Bodrum birbirine çok 
benzerler. Denizli Belediye Başkanlığı görevine geldiğimiz 2004 yılının Nisan 
ayında şu anda 3 seneyi doldurmuş durumdayız. Öyle bir şehirle karşılaştık ki 
biz Denizli’de, Denizli’nin bir trafik ışığı yolunda 4 tane belde belediyesinin içi
içe olduğu, yani 4 kavşağın olduğu bir yerde, 4 ayrı köşesinde 4 ayrı belediye 
tarafından yönetildiği, hizmet verilmeye çalışıldığı, Denizli’de belediye binaları 
arasında, belediye başkanlık binaları arasındaki mesafenin 200 metre 300 metre 
500 metre olduğu bir kentteyiz biz.

Merkez ilçe sınırları içinde 22 tane beldeyle iç içeyiz ve bu bizi hep (trajı komik 
diyelim biz buna) bir yapıyla karşılaştık. Değerli arkadaşlar, gerek 1580 sayılı 
Belediye Kanunu ki bu yürürlükten kaldırılmıştır, gerekse şu andaki 5393



131

Sayılı Belediye Kanuna baktığımız zaman belediyenin görevleri sayıldığında o 
kentin her şeyinden belediye sorumludur. Her şeyinden ama. Ölümden doğuma 
kadar, kanalizasyonundan sağlığına kadar, yolundan bahçesine, parkına, 
okullarına her şeyinden. Belediyenin sorumlulukları sonra yetkilerine baktığımız 
zaman belediyelerin yetkileri çerçevesinde bir yerleşim yeridir, çünkü biz bir 
belde belediyesi ile şu anda Denizli Belediyesi’nin yetki ve sorumlulukları 
arasında hiçbir fark yoktur. İkisi de aynı kanuna tabidir. Yapamayacakları hiçbir 
şey yoktur. Bir belediye başkanı isterse, o kentte hangi bakanlık olursa olsun ona 
hiçbir şey yaptıramaz. Bir belediye başkanı istemezse, o kentte, beldede veya 
ilçede kaymakam, vali her kim ne derse desin hiç kimse hiçbir şey yaptıramaz. 
Onun için belediye başkanlıkları makamı, belediye başkanlık makamlıkları 
genellikle mazeret makamı değildir. Belediye başkanlıkları çözüm makamıdır. 
Çünkü milletin seçmiş olduğu irade sizin hakikatken çok geniş yetkilerle 
donanmış bir yetki ve sorumluluk çerçevesi çizmiştir. Belediye başkanlarının 
arkasına sığınabileceği tek bir şey vardır, imkan ve kaynak. Onun dışında 
hiçbir mazeretlerinin olmaması gerekir. Denizli örneğini ben tekraren biraz 
daha açmak istiyorum ki aklımıza iyi yerleşsin diye. Ben belediye başkanlığı 
görevime gelmeden önce, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanlığı döneminde 
Denizli’nin 40 tane sanayi odası, ticaret odası ve sivil toplum kuruluşlarının 
oluşturduğu Denizli Platformu’nun sözcülüğünü yapıyordum. Dolayısıyla 
2003 yılının sonbaharında Denizli Yasası diye, meclisi takip edenler, kanunları 
takip edenler bilirler, özel kanun çıkarttık. Denizli’deki tüm beldelerin ortadan 
kaldırılarak merkez belediyesine bağlanmasıyla ilgili özel kanun çıkarttık. 
Meclisin bu konuda hakikaten Denizli’yi destekleyici bir hareketi var. Ama 
sayın Cumhurbaşkanımız Anayasa’ya dayanarak, seçimlere bir yıldan az süre 
kaldığından dolayı, yani mahalli seçimlere 1 yıldan daha az bir süre kaldığı 
için seçim çerçevesini değiştiren bir kanun düzenlenmesi olduğu gerekçesiyle 
bunu iptal etti. İptal gerekçesinin altına da şunu yazdı: “Her ne kadar haklı 
gerekçeler dayansa da...” diyerek böyle bir gerekçe ile bunu iptal etti. Biz tabi 
bunu o dönemde Denizli Platform sözcüsü olarak yapmıştık. Sonra da Denizli 
Belediye Başkanlığına geldiğimiz andan itibaren biz bu yapı altında Denizli’nin 
bu çarpık yapılanmasının altında ulaşımın tek olduğu, suyunun tek olduğu, 
kanalizasyonunun tek olduğu, daha bir çok ortak alanın arıtmasının tek olduğu, 
imar açısından birbirine girdiğini, öyle komik ki, bizim kent merkezinden 
giden bir 50 metrelik yolun hemen komşu beldeye girdiği anda 25 metreye
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düşürülüyor. Daha da o 25 metrelik ve 50 metrelik yollar üst üste binmediği 
yaklaşık bir 200 metre civarında bir kayma yaşandığını ve korkunç bir kaynak 
israfını gördük. Konu neydi? Kentin güneyinde dağlarda başlayan beldelerimizin 
aşağıya kadar gelirken uğrayacağı el altındaki bütün beldelerin tamamı su, 
kanalizasyon çalışmalarıyla ilgili asfaltlarla ilgili altyapı çalışmaları yapıyor. 
Ve her biri de kanunun zorunlu oldukları içinde kendi nüfuslarını dikkate 
alarak su ve kanalizasyon altyapılarını yapıyorlar. Ama diğer taraftan bütün 
kanalizasyonların gelmesi gereken aşağıda bir tane arıtma tesisi var. Düşünün 
14-15 tane beldeden ayrı ayrı tesisatların arıtma tesisine doğru geldiğini 
düşünün. Merkezi bir planlama olsa, ortak bir uzlaşı olsa bütün bunların tek 
bir tesisatta gelme imkanları var. Diğer taraftan Denizli’de bizim bu 22 tane 
beldenin de yaklaşık 17 tanesi (18’de olabilir) 1994 senesinden sonra kurulmuş. 
Denizli’nin mahalleleri iken ayrılmış ve kurulmuş. Gerekçesi ne? Hiçbir 
gerekçesi yok. Gerekçesi ne biliyor musunuz? “Sadece benim de bir belediyem 
olsun, bizim de bir belediye başkanlığımız olsun.” Gerekçesi ne? Biz merkeze 
gidip de yani merkez belediyeye gidip de orada belediye hizmetleri almak için 
bekleyeceğimize hemen buraya kapımızın önüne kendimize ait küçük olsun 
bizim olsun düşüncesiyle bir belediye kuralım, buradan hizmet alalım. Aslında 
asıl gerekçesi, zımni gerekçesi ne biliyor musunuz? “Bölerek, küçülterek, eğer 
aklımızda kötü bir şey varsa bunu küçük yerlerde yapalım ve tenha bir 
yerlerde yapalım”. Asıl mantık bu. Biz Denizli Belediyesi olarak ilk göreve 
geldiğimizde, Denizli Türkiye’de tek örnektir, tek örnektir yani bu bizim kadar 
çarpık bir örnek Hatay’da bize benzer bazı durumlar var, bir de Trabzon örneği, 
buna benzer durumlar var. Burada ben İçişleri Bakanlığımızı, sayın Müsteşar 
Yardımcımız ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğümüzün üstün katkılarıyla ben 
burada minnetle dile getirmeden geçemeyeceğim. 5393 sayılı Belediye Kanunun 
15. maddesine şöyle bir madde eklendi, denildi ki, “il, ilçe veya nüfusu 50 binin 
üzerindeki belde belediyelerine 5 kilometreden yakın olan belediyeler ve 
köyler tüzel kişiliği kaldırılarak adı geçen belediyeye bağlanır”. Amir hüküm. 
Bağlanır! Emredici bir hüküm. Tabi oraya şunlar sonradan eklendi, biz ona da 
razıyız. Kanun tam çıkartılırken araya bir şeyler sokuşturulur. Arz ve birlikteliğin 
olması, imar bütünlüğünün olması, İçişleri Bakanlığı’nın teklifi, Danıştay’ın
uygun görüşü, Başbakanlığın teklifi ile Cumhurbaşkanının onayı gibi “kervanı 
dağlardan aşıran” bir sistemin de kontrolünde olmasın diye belki ama biz onu
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da başardık. Ve biz bu kararnameyi de Allah’a şükür çıkardık. Ama geçerlilik 
süresi, uygulama süresi de 2009,28 Mart’ta yapılmak üzere yerel seçimlerden 
sonra. Onun gerekçesi de şu, gerekçede de sakatlıklar var aslında, o beldelerdeki 
kazanılmış haklar, yani iki tane doğru olmaz. Eğer bizim yaptığımız bu kararname 
doğruysa kazanılmış hak diye kişi hakkı olamaz. Belde menfaatlerinin millet 
menfaatlerinin ve ülke menfaatinin söz konusu olduğu yerde kişilerin ve belediye 
başkanlarının kazanılmış hakkı olmaz. Onun için bunun uygulaması 2009 Mart 
seçimlerinden sonra geçerli olmak kayıt ve şartıyla alınır. Denizli Belediyesi’nin 
13 tane belde belediyesi ve 10 tane köy katılır. Yani kanunen katıldı ama fiili
olarak 2009’dan sonra olacak. Bir baktık, gördük ki; biz kararı yapmakla, böyle 
bir uygulamayı yapmakla, aslında ameliyat edilmek üzere masaya yatırdık ama 
dikmeyi unuttuk. Açık kaldı. Her türlü enfeksiyona ve reaksiyona, suistimale 
açık kaldı. Arkasından tabi feryat figan tekrar diktik. Müsteşar Yardımcımızın,
Genel Müdürümüzün onlar sağ olsunlar yeni en son çıkan bir kanun dışında tek 
maddelik bir kanun ile bu birleşmesi sağlanan belediyelerin her türlü imar planını 
bağlanacak oldukları belediyelere, tüm alım satım işleri İçişleri Bakanlığı’nın 
iznine, borçlanma kararlan da dahil olmak üzere hepsi oraya bağlandı.

Böylelikle biraz geç kalsak da biraz böyle şey olsa da hastanın karnını diktik. 
Ben bunun Türkiye’deki bu çarpık yapılaşmada, bu çarpık idari yapılaşmada 
ümitsizliğe düşülmemesi adına bunu anlatıyorum. Hakikaten başarılı bir 
operasyondu. Biz şimdi 13 belediyeyi bağladıktan sonra küçük 13 belediye 5 
kilometrelik mesafedeki belediyeler bunlar, hukuken birleşmemiz tamamlandığı 
için, hukuken onlar artık Denizli Belediyesi’nin birer mahallesi sayıldığı için, 
her ne kadar 2009’da fiiliyata geçse bile, merkez ilçedeki diğer belediyelerle
birleşmeyi yani bu 22 beldeye varana kadar tamamlamak üzere biz 2. süreci de 
başlatacağız. Ve siz şöyle bir şey Denizli’de kamuoyunda gerek siyasi anlamda 
endişeleri olanlar gerekse Denizli kamuoyu yer yerinden onlar dediler “bunları 
yapamazsınız” dediler. Eğer yaptığınız şey doğruysa, eğer yaptığınız şey gelecek 
nesillerin menfaatineyse, eğer yaptığınız şey hukuka ve vicdana uygunsa, siz 
haklıysanız bunun arkasında durmanız o kadar çok kolay oluyor ki, ben bunu 
buradaki belediye başkanı arkadaşlarım için söylüyorum. Doğruysa yapacaksınız 
arkadaşlar. Bunun mazereti olamaz.
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Diğer taraftan ben bir örnek daha anlatmak istiyorum. Denizli’yi anlatayım 
biraz, belki biraz sonra Bodrum’la ilgili bazı konulara- eğer sizlerin izni olursa-
girmek istiyorum. Belde belediye başkanlarımıza devamlı ziyarete gidiyoruz. 
Onlarda da korkunç bir şekilde kaçak yapı var, yapılaşma var. Gözünüzün 
önünde görüyorsunuz, su havzasında su koruma havzasının içinde yapılar 
yapılıyor. Gösteriyorum “Bunlar neden yapılıyor, bunlara neden müdahale 
etmiyorsunuz?” diye. Nasıl edeyim diyor. Bunlar benim şuyum. Bunlar 
benim seçmenim diyor. Yani daha doğrusu bu kadar küçük bir alanda sizin bu 
kadar çok büyük yetkilerle donattığınız belediyesiz seçmenle yani rantla karşı 
karşıya bıraktığınız zaman maalesef bu belediye başkanının bunu yapması 
mümkün değil. Çünkü etkileşim çok kolay. Yani orda bir ahbap çavuş ilişkisinin 
yönetime yansıması, belediye iradesine yansıması çok kolay. Onun için o küçük 
belediyelerimizin orada bu kadar büyük cesur kararları alması, engellemesi, imarla 
ilgili çalışmaları yapması, bu konuda doğruları yapması son derece zorlaşıyor. 
Ama biz Denizli’de şu ana kadar Denizli Belediyesi olarak geldiğimiz günden 
itibaren hatta ben şöyle bir anımı anlatayım size; 2004 yılı 21-22 Martlarıydı.
Ve bir gece dediler ki Denizli’nin Aktepe Mahallesi’nde (Denizli’yi bilenler 
belki vardır) eski Denizli Belediyesi’nin çöp döktüğü tepe, yaklaşık 15 yıldan 
beri çöp dökmüyor buraya, dediler ki Aktepeliler kaçak gecekondu yapıyorlar. 
Gecenin saat 01.00’i filan. Vardık oraya, yüzlerce insan kırmızı tuğlalarla
veya beyaz briketlerle orada gecekondu yapıyorlar. Orada çağırdık. Dedik ki 
ne oluyor, gelin buraya. Biz seçileceğiz bakın geliyoruz ve geldiğimizin ertesi 
günü bunların tamamını yıkacağım, onun için yapmayın bunları. Yani seçim 
kampanyası sırasında biz bunları söyleyerek geldiğimiz için de seçimden hemen 
sonra gecekondularla ilgili çok kararlı bir tutum içine girdik. Kaçak yapılaşma 
ile ilgili de aynı şekilde.

Ben şunu söyleyebilirim size şu anda Denizli’de gecekondu sıfır, gecekondu 
yapımı sıfır, kaçak yapılarla ilgili de hakikaten mücadelemiz sıfır toleransla 
devam ediyor. İnsanlar deniyor tabi ki. Bakıyorsunuz hafif çatıya benzer bir
şey direk dikiyor, sonra bir gecede onun etrafını tuğlayla çeviriyor. Sonra 
daire çıkarıyor size. Ama biz hemen gidip arkasından yıkıyoruz ve toplam şu 
ana kadar yıkımla ilgili yapmış olduğumuz uygulamalar binin üzerindedir. 
Bunu siz bini yüz tane indirin aşağıya, bunu belde belediyesinin yapması 
mümkün değildir. Çünkü orada direkt ilişki var, yüz yüze ilişkisi var. Yani o 
belde belediye başkanımızın üzerindeki gelebilecek olan baskıyı da ben tahmin
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ediyorum. Bütün belde belki üzerine gelecek, belki orda ki 50 kişi, 100 kişi bir 
çok şeyi maniple ederek, ortaya dökülecek, bütün beldeyi insanlarımızın üzerine 
yürütmeye çalışacak.

Bunu anlatırken ben size şunu söylemeye çalışıyorum; Denizli olarak biz bunu hiç 
kimseden medet ummadan yaptık. Hukuki düzenlemelerdeki istemiş olduğumuz 
bazı düzenlemeleri yaptırarak Denizliler adına yaptık. Ve sonuçta biz bu konuyu 
o kadar çok ısrarla, inatla tekrar ettik ki tüm siyasi partilerden isteseler de 
istemeseler de bunun arkasında durmasalar bile sessiz kalma gibi bir zorunluluk 
haline geldi. Çünkü önceki yapılan şey yanlıştı. Bodrum, ben bize gönderilen 
bilgi notlarında bütün odalarımızın buradaki değerli konuşmacılarımızın 
tespitlerinin hepsini okudum. Bodrum’a, önceden bir kere gelmiştim ama o 
zaman turist olarak gelmiştim. Sol tarafta bir tatil köyüne gitmiştim. Bundan 3 
- 4 ay önce Bodrum’a geldiğimde bir dostumuzun daveti üzerine, bir dolaştık 
Bodrum’u. O zaman arkadaşlarımızın söylediği bir şey oldu. Biz burada Bodrum 
2023’ü konuşuyoruz ya, Bodrum 2023’ü görmez. Bodrum’un 2023’ü görmesi 
bu gidişatla mümkün değil. Bodrum’a 2023’ü gösterecek olan Bodrumlular. 
Birileri gelip de Bodrum’u kurtaracak diye bekliyorsanız, daha çok 
beklersiniz. Bodrum kurtarılmaz. Bodrum’u içinde yaşayanlar kurtarır, sizler 
kurtarırsınız. Sabahki oturumumuz sırasında duyanlar var mıydı bilmiyorum. Şu 
oturduğumuz şeyin altında beyaz bir kedi vardı. Sevimli bir kediydi. Bir gazeteci 
arkadaşımız onu çıkardı buradan. Bayağı da besili bir kediydi böyle. Şu andaki 
halinden çok da güzel bembeyaz pırıl pırıl bir kedi. Olduğu yerden şikayetçi. 
Çıkması için de, sıkışmış filan da değil sadece orda, örtünün altında duruyor.
Yani bez bir örtünün altında duruyor ve bağırıyor. Bir arkadaşımız bu bağırtıya 
dayanamadı aldı, götürdü, kurtardı. Bodrum biraz sanki bu kedi gibi. Çok güzel 
bir kedi, bembeyaz bir kedi, çıkması da çok kolay ama çıkmıyor. Bodrum’u ben 
bu konuşmalarım sırasında tabi ki bazen yutkunuyorum neden, çok dikkat ederek 
konuşmak zorundayım, misafirim. Misafir saygısını ihlal etmemem gerekiyor.
Burada konuşmalarımı yaparken buradaki yerel yönetimlerdeki arkadaşlarım 
var, seçilmiş yeni gelen arkadaşlarım var. Onların da ilgi alanlarını veya yetki 
alanlarını da zedelemeden konuşmam gerekiyor, yani tarafım. Yani ben biraz 
kız evi tarafıyım. Belediye başkanı arkadaşlarım da burada olduğu için. Değerli 
dostlar, değerli arkadaşlar, eğer Bodrum’u kurtarmak istiyorsanız, bunu burada 
Deniz Ticaret Odası vermiş olduğu bir not var. “Ülkemiz bir deniz ülkesi,
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deniz dostu Türkiye yok” diye başlıyor. Bodrum bir deniz bölgesi, deniz dostu 
bir Bodrum yok. Sonra şöyle bir şey söylüyor: siz hiç Bodrum yarımadasına 
denizden baktınız mı? Biraz önce sunumlarda hep Bodrum’a buradan, karadan 
bakıyoruz. Uçaktan baktık, uydudan baktık. Uydudan bakılan resimlerine 
bakarsanız da yeşil bir Bodrum’un içinde sanki hastalıklı bir vücut organının 
bazı yerlerindeki o yıpranmışlık gibi, belirli yerlerde insanların yerleşim yerleri 
var. Tahribatları var. Ama Denizlililer Bodrum’u denizden bakarak da herhalde 
çok iç geçiriyorlardır diye düşünüyorum ben. Yapılaşmalara baktık birde orada 
hakikaten çok yanlış şeyler yapılmış. 1980 senesinde Bodrum, 10 bin nüfus, 
şu anda Bodrum yarımadası 150 bin nüfus. Ve konuşmalar sırasında da 150 
bin nüfus bile Bodrum için tüyleri diken diken ederken, 1,5-2 milyon telaffuz 
ediliyor. Allah aşkına siz delirdiniz mi? Bodrum için 1,5-2 milyon nüfus 
demek, Bodrum için 200 bin- 300 bin yatak demek. Bodrum’u bitirir, 
Bodrum için bir şey kalmaz. Ve Bodrum 10 bin nüfustan 150 bin nüfusa 
gelirken de alt yapı olarak da hiçbir şey yapmamış. Hiçbir şey. Geçen hafta bu 
günler de Finike’deydik. Yine bir toplantıyla ilgili. Finike muhteşem bir yer. 
Antalya Finike’den bahsediyorum. Turunç bahçelerinin içinde portakal mis gibi 
kokuyordu bahçeler içine girdiğiniz zaman. Havalar böyle güneşlik ve 21 derece 
civarında. Ben de soğuk suyu severim, dedim ki gireceğim denize. Ama bana 
dediler ki gel Finike’yi dolaşalım, şehirleşmesine bakalım. Dolaşırken, sonra 
dediler ki Finike’nin kanalizasyonu direkt denize akıyor arıtması olmadan. 
Finike ilçe, ilçeyle iç içe böyle bir köprü var. Köprünün öbür tarafında ilçenin 2 
misli büyüğünde bir belde. O beldenin yanında ondan büyük bir belde daha var. 
Böyle bir idari yapı olur mu? Böyle bir şey olur mu? Bizim idari yapımızda, izin 
verirseniz ben biraz sınırları zorlayayım, çünkü ben genellikle sınır tanımayan bir 
adam olduğum için, bu arkadaşlar “top yekun bir talan bu”. Zımni, hem yerel 
yönetimlerin hem o bölgede yaşayan insanların, hem ticaret erbabının, hem de 
genel yönetimlerin, yani Ankara yönetiminin top yekun bir talanı. Bugün bu işin 
keyfini sürelim, yarın?YarınaAllah kerim.Yarın diye bir şey düşünmüyoruz zaten.
Ondan sonra çıkıyoruz diyoruz ki biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Hadi canım 
sende. Çocuklarını çok seven insan Bodrum’u böyle yapar mı? Çocuklarını 
çok seven insan Bodrum’da denize kanalizasyon verir mi? Çocuklarını çok 
seven insan Bodrum’da zeytin bahçelerini, portakal bahçelerini gördüm, 
gözümle gördüm, portakal bahçelerini katır katır kesiyorlar, yer yapıyorlar. 
Hani çocuklarımızı çok seviyorduk. Çocuklarımızı filan sevmiyoruz biz. Eğer
siz bugün Bodrum’da turizm olarak, turizm kenti olarak dünyanın bir turizmde bir
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marka kent haline getireceksek, Bodrum’u böyle bizim turizmcilerin dediği gibi, 
max turizm dedikleri gibi, aşırı yataklarla çok fazla turist getirerek hiçbir şey 
yapılamaz. Hiçbir yere varılamaz. Biz turizmde Bodrum’da geleneksel turizm 
olarak yapmak zorundayız, dolayısıyla daraltmak zorundayız. Dolayısıyla şu 
ticaret ve ekonomide arzı kısmak zorundayız ki istediğimiz fiyata satabilelim.
Arzı kısmadığımız sürece, arzı biz yani yatak arzını Bodrum’da artırdığımız 
sürece buraya getirdiğimiz sürece bunu Bodrum’da biz bundan sonra turizm, 
ticaret asla ve asla yapamayız. Değerli dostlar arkadaşlar, 5393 sayılı yasada 
Belediye Kanununda 1/25 000’lik Çevre Düzeni İmar Planı yapma yetkisi il 
belediye meclislerine ve il genel meclislerine verilmiştir. Bu bir devrimdir. 
Eski belediye başkanları şunu hatırlarlar, 1/1000’lik 1/5 binlik uygulamalar 
için belediye başkanlarının koltuklarının altında bir rulo vardır. Ankara’da 
bakanlıkların koridorlarını aşındırırlar, garipler onay almak için. Öyleydi, sonra 
binlikler verildi sonra 5 binlikler verildi, en sonunda 25 binlikler verildi. Bunu da 
il belediye meclislerine ve il genel meclislerine verildi. Sonra da bu kanun çıkar 
çıkmaz, Çevre Bakanlığımız bizim “vay sen misin onu yapan” dedi, 1/ 100 
000’lik yetkisini kendisine aldı. İnanamadım, böyle bir şeye. Çünkü bizim devlet 
mantığımızda şöyle bir şey var; bu ülkeyi bu milletten korumak ve kollamak 
gibi kutsi bir görev addediyorlar kendilerine. Ne olur ne olmaz, belki kötü bir 
şey yaparlar diye. Çevre Bakanlığı’nın Çevre Kanununa acilen böyle bir şey 
eklendi: 1/100 000’lik kanununa eklenerek çıkarıldı. Ve ne tesadüftür ki 1/100 
00’liğin ilk uygulandığı il de Aydın, Denizli, Muğla. Aydın, Denizli, Muğla’nın 
1/100 000’ lik planını 8 ayda yaptılar arkadaşlar. 3 ilin 1/100 000’lik yani 3 ilin 
50 yıllık geleceğini 8 ayda yaptılar. Ve bu 8 ayda yapılan planın belki sadece 
Muğla’nın bir ilçesinin sahillerinin uzunluğu İspanya’nın sahillerinin uzunluğu 
kadar. O fiyortlardan dolayı, girinti çıkıntılardan dolayı. Sonra Turizm Bakanlığı
baktı ki durum vahim, buralarda yapılan şeyler riskli, her şeye dikkat edilmeden 
belki büyük hatalar yapılabilir. 1/25 000’lik turizmle ilgili plan yapma yetkisini 
turizm gelişme bölgeleri ilan ederek Turizm Bakanlığımıza gitti. Bizim, sanırım 
Bodrum Belediyesi’nin itiraz ederek yürütmeyi durdurma veyahut da iptal 
ettirdiği 1/25 000’i yapan da Bayındırlık Bakanlığı. Son 10 yılda 15 yılda 3 
tane ayrı bakanlık Bodrum’u, Denizli’yi, Muğla’yı veyahut Aydın’ı kurtarmaya 
çalışıyor. Ne olur? Sizin yapmanız gereken tek bir şey var, önce “Bodrum’u 
kurtarıcılardan kurtarın”. Yani biraz önce çok dramatik bir söz vardı. Sayın 
Kaymakamım söyledi galiba.
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Bodrum’da ve Bodrum yarım adasında ruhsatsız hiçbir bina yapılmadı. Ama 
imara uygun da hiçbir bina yok. Çok dramatik bir şey. Yani imar kurallarına ve 
kanunlarına uygun hiçbir bina yapılmamış. Ama bu arada bütün binaların tamamı 
da ruhsatlı. Çünkü ana kuralları siz koymadığınız zaman, bu bölgede ana planları 
yapmadığınız zaman, bunları zaten imar kurallarına ve kanunlarına uygun hale 
getirmeniz de mümkün değil. Ama ruhsat verirsiniz tabi ki. Ruhsat vermek 
belediyeleri yetki ve görevleri arasında. Ben eğer vaktim olsaydı, kalsaydım 
burada çok daha güzel şeylere değinirdik diye düşünüyorum. Ama sakın ola ki 
başkalarına emanet etmeyin bu Bodrumu. Bodrumu Bodrumlular, ama radikal 
bir şekilde. Bu radikalliğin nasıl bir şekilde olacağını düşünüyor¬sanız eğer 
soruyorsanız da sadece ve sadece çocuklarınızı düşünün. Sadece ve sadece gelecek 
nesilleri düşünün. Onların menfaatine ne iyidir diyorsanız ona göre hareket edin. 
Ne olur siyasi düşünmeyin. Siyaseti ve hamaseti ve bugünün menfaatlerini şöyle 
bir iki sene bir Bodrum seferberliğiyle arka plana atın, geri plana atın, yok var 
sayın bunları. Başka türlü kurtulması mümkün değil.

Yani yıllardan beri hep yapılan şu, bu ülkede genellikle bizim demokrasimizin 
üzerinden, genellikle insanlarımızın hür fikirleri üzerinden, zaman zaman devletin
çekicini geçirirler veyahut da silindirini geçirirler. Ve bu milletin demokrasiyi, 
kendi kendini yönetmesini ve yetmesini an böyle bir noktaya gelirken bir 
budarlar. Siz bir devrim yapın Bodrumlular olarak Bodrum’u tüm bu endişelerden 
kurtararak, siz kurtarın diyorum. Almış olduğum notlar arasında tabi ki 1/25 
000’lik planla ilgili şu anda Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu bu çalışmanın 
içinde Bodrum’u bütün sivil toplum kuruluşları ile birlikte belediyeler ama 
belediyeler de sivil toplum kuruluşları ile koordine içinde onların hassasiyetlerini 
de dikkate alıcı bir şekilde herkes orda bulunsun, o planın içinde herkes yerini 
alsın diye düşünüyorum. Ama ben diğer taraftan eğer Denizli Belediyesi 
olarak Bodrum’da Denizliler olarak Bodrum’da yapacağımız bir şey olursa da 
konuşacağımız, anlatacağımız tecrübelerimizle de ilgili paylaşacağımız bir şey 
olursa da Bodrumluların Bodrum’daki belediyelerimizin ve Bodrum Belediye 
Başkanımızın Bodrum’daki diğer yönetimlerimizin emrinde olduğumuzu ve 
bütün tecrübelerimizi paylaşaca¬ğımızı bilmenizi istiyorum. Bu duygularla bu 
düşüncelerle ben bu panelin, bu oturumların, konuşmaların bir başlangıç olması 
dileğiyle başarılı geçmesini diliyorum.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Nihat ZEYBEKÇİ
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürü 
Ercan TOPACA’ nın Sunumu

Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sizlerle bugün beraber olmaktan, önümüzdeki 
dönem içerisinde Bodrum’un geleceği üzerine konuşmaktan ve yapabilirsek 
önerilerimize düşüncelerimize katkı yapmaktan çok memnun olduğumu ifade 
ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bu davet geldiği zaman Mahalli İdareler 
Genel Müdürü olarak acaba ne konuşmalıyım diye düşündüm. Dün Bodrum’a 
geldikten sonra da sorunu daha iyi anlamak ve düzgün çözüm önerileri ortaya 
koyabilmek amacıyla Bodrum yarım adasını dolaştım. Şunu gördüm; bu sorun 
gerçekten sadece Bodruma mahsus bir sorun değil. Türkiye’nin değişik yerlerinde 
biraz önce Denizli Belediye Başkanımız anlattı.Denizli’de olan Antalya’nın 
(ben Antalyalıyım) Antalya-Manavgat - Alanya arasındaki belediyeler yine buna 
benzer iç içe girmiş yolların ayırdığı belediyeler şeklinde sıralanan, Hatay’da, 
Kırıkkale’de, Trabzon’da gerçekten Türkiye’nin çok değişik yerlerinde buna 
benzer sorunlar var. Acaba bu sorun niye çıktı diye düşündüğümüz zaman, 2004 
yılında başlayan süreç içinde çıkan yasalarda bunun nedenlerini ve oradaki 
üretilmeye çalışılan çözümleri görmek mümkün. Bence son 9O’lı yıllardan 2000’li 
yıllara gelinceye kadar ki belediyeleşme sürecine bir bakmak lazım. Gerçekten 
yansıda görüldüğü gibi 1970’de 1303 belediyemiz var. 2007’de (bu rakama 
1999’da ulaştık) 3227 belediyemiz vardı. Daha sonra 2 belediye kapatıldı, 3225 
şu an. Bu belediyeleşme sürecinin yoğun olduğu dönem 1990’da (90’la 95 arası) 
bir anda 2000’ini aşmış birden 2802’ye çıkıyor. 95 - 99 arası 2802’den 3227’ye 
çıkıyor. Tabi ki bu belediyeleşme süreci yine mahallinden gelen, bizlerden gelen 
taleple olur. Amaç nedir? Daha çok hizmet almak, daha iyi hizmet üretmek. 
Ancak bu gerçekleşmiş midir? Tersine işleyen bir süreç olmuştur. Çok hizmet 
beklerken, kaliteli hizmet beklerken sistem kendi içinde öngörmediğimiz bazı 
şeyler üretti. Çarpık kentleşme, yetki karmaşası, kaynakların aşırı dağılımı, 
büyük yatırımları gerçekleştirememe gibi bir çok sorun da beraberinde geldi. Ne 
oldu belediyelerin belirli bir ölçüye optimal büyüklüğe ulaşmadan çok yoğun bir 
şekilde kurulması neticesinde her şeyden önce planlamada yetki karmaşasıyla 
karşı karşıya kaldındı. Bodrum Yarımadası 557 kilometrekare, 11 tane imarda
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yetkili belediye var. Bir o kadar merkezi hükümetin birimleri var. Bakanlıklarımız 
var, Toplu Konut İdaresinden tutunda Turizm Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, 
Çevre Bakanlığı filan daha var sayabileceklerimiz. Bir başka bu sürecin getirdiği
sorun hizmet maliyetleri arttı. Nasıl arttı? Dün Bodrum’u gezerken gördüm. 
Gerçekten belediye başkanlarımızı suçlamak istemiyorum, çünkü bu süreci hep 
beraber yaşıyoruz. Sistemin getirdiği bir belki bir sonuç. Sabah müsteşarımız 
söyledi. Vidanjörler, trafik yoğunluğu, sıkışıklık, su yetersizliği. Hepsi dağınık
yetkilerin paylaşıldığı, bölüşül düğü, hizmetlerin çok farklı idareler tarafından 
sunulması neticesinde pahalı bir hizmet alma durumunda kalındı.

Kaymakam bey sabah bir not verdi, oda başkanlarının imzaladığı, orada şöyle bir 
baktım. Büyük altyapı yatırımlarının hepsinde sorun var, eksiğimiz var. Sabah 
toplantıda elektrik kesildi, Bodrum gibi bir yerde, dünyanın incisi turizm başkenti 
diyebileceğimiz bir yerde, 5 yıldızlı otelde elektrik kesildi. Hepsi gerçekten bu 
yapı içerisinde kaynakların belediyeler arasında ve merkezi hükümet arasında aşırı 
paylaşılmasından kaynaklanan büyük altyapı yatırımlarını gerçekleştiremedik. 
Yollarımız Bodrum’un şuan ki nüfusuna yeterli değildir. İçme suyumuz yeterli 
değil. Elektrik altyapımız yeterli değil. Bu da bu sistemin getirdiği bir sonuç. 
Merkezi bütçeden aktarılan kaynaklar 11 tane belediye arasında paylaşılıyor. Ve 
hiçbir belediyenin derdine deva olmuyor. Bir başka sonuç; hiçbir belediyemizde 
uzman personel yok. Personel dağınıklığı. Ama her belediyeyi üst üste koyduğunuz 
zaman gerçekten çok ciddi bir kaynak da olduğunu görürsünüz, ama bir belediye 
11 belediyeye dağıldığı zaman işleri üretecek derli toplu koordine edebilecek 
bir personel, uzman personel yok. Belediyelerimizin bu yapı içerisinde öz gelir 
yaratma kapasitesi çok zayıf. Ankara’nın eline bakan bir mahalli idare yapısı. 
Asılında yerel yönetim aynı zamanda kendi kaynağını kendi kapasitesini yaratan 
bir yapıda olması lazım. 5 bin nüfuslu, 2 bin nüfuslu belediye nasıl kaynak 
yaratsın, tartışılır. Nasıl emlak vergisini toplasın, kapı komşusu, amcasının oğlu, 
dayısının oğlu, halasının oğlu onun üstüne nasıl gitsin, su parasını tahsil etsin, 
zorla emlak vergisini tahsil etsin, tabi bu da sistemin getirdiği bir sorun.

Küçük yerel yönetimlerin parçalanması yetkilerin dağılması, yerel çıkarlar 
arasında dengeyi de kurmakta zorlanıyor. Bir bakıyorsunuz 2 bin nüfuslu bir 
yerde imar 2 bin kişinin seçtiği ancak yaz nüfusunun 30 bin - 40 bin olduğu
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yerde 2 bin kişinin seçtiği bir meclis, encümen veya başkan bu çıkarları dağıtıyor, 
bu rantı dağıtıyor. Bu da doğru değil. Bu yapı yeterli idari katılım da sağlamıyor. 
Gerçekten küçük gruplar, küçük belediyeler içerisinde katılım yok. 3-5 kişi 9 
kişi bir araya gelip istediği gibi karar alabiliyor. Peki bunun çözümü nedir? 
Sorunları zaten biz biliyoruz diyebilirsiniz. Bu sosyal bilimlerde gerçekten tespit 
edilmemiş, söylenmemiş söz yok kitapları karıştırdığımız zaman hepsi var. Bu 
sorunların çözümüne yönelik olarak çıkarılan 5393 sayılı belediye kanununda 
belediye kurulmasında ön görülen nüfus şartı öncelikle 5 bine çıkartıldı, 2 
binden. Bodrum için bu yeterli mi? Zaten Bodrum’daki belediyelerin önemli 
bir kısmının nüfusunun 5 binin üzerinde olduğunu görüyoruz. Belediye 
kurulmasında iki yerleşim arasındaki mesafe eski kanunda 500’dü yeni kanunda 
5 bin metreye kadar uzakta olan yerler birleşerek belediye kurabiliyor. Bir başka 
temel altyapı hizmetlerinin birlikler yoluyla yürütülmesi, ki son değişiklikle 
birlikte, birliklere bu bölgede bulunan turizm tesislerinin de yönetime katılmasına 
imkan veren, meclislere katılmasına imkan veren bir yasa değişikliği yapıldı. 
Planlama yetkisinin bölgesel veya merkezi otoriteye devri bir başka şey olabilir. 
Ki dün gezerken hep gerçekten üzülerek ifade etmek istiyorum, kıyıdan hemen 
başlayan veya bir site oluşmuş, site içerisinde inşaat oranı nedir bilmiyorum 
ama yüzde 30’mudur 20’midir burada, sanki hiç boş alan kalmayacak şekilde, 
belki yüzde 100’lere varan alan kullanımıyla sitelerin oluştuğunu yukardan 
görebiliyorsunuz. Çünkü Bodrum çok engebeli bir yer. O da çok ilginç bir şey, 
kaymakam beyin sabah söylediği gerçekten ruhsatsız yapıyor, ama imara ve 
ruhsata uygun yapı da yok. Bu yine dağınıklığın getirdiği bir sonuç, ama bunu 
yine merkezi hükümete veya bölgesel yönetime devretmekle birlikte bir öneri 
olsa bile yine belediyelerimizin ister bir belediye olsun ister 11 belediye olsun 
Denizli Belediye Başkanımızın da söylediği gibi hiçbir güç belediyeye etki 
edemez. İmar konusunda da belediyelerimiz gerçek anlamda yetkilerini kullansa 
ben böyle bir fotoğrafın ortaya çıkmasına izin vermeyeceklerini düşünüyorum.

Bir başka çözüm; çok belediyeden kurtulma anlamında, köy yönetimleri, köyler 
daha etkin hale getirilebilir. Belediye yapısını ortadan kaldırmak suretiyle, ki 
imarı da o yapı içerisinde, il özel idarelerine şu anda kırsal alanla ilgili il genelinde 
yetkili bir birim il özel idareleri, o düşünülebilir. Bir başka çözüm; bunu burada 
sizlerle paylaşmak istiyorum daha önce çok gündeme gelmiş tartışılmış bir konu 
da değil, belki belediyeleri kaldırmak tüzel kişiliği sona erdirmek Belediye 
Kanunundaki 11. madde Denizli’de uygulanan maddenin burada uygulaması zor 
olabilir. Türkiye’de uygulaması zor olabilir.
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Ama zoru denemekte de fayda olduğunu düşünüyorum. 11 belediye 552 
kilometre kareye çok arkadaşlar. 50 km kare düşüyor bir belediyenin şeyine. 
Onunda sabah ki Kaymakam Beyin konuşmasından anladığım yaklaşık 390 km 
karesi orman bir belediyeye düşen alan 20 kilometrekare yok. Ben Bodrum’u 
gezerken (Yarımadayı gezerken) hangi belediyenin nerde başlayıp nerde 
bittiğini anlayamadım. Arkadaşım beni gezdiren dedi ki burası Gündoğan, 
burası Yalıkavak, burası şu hiçbir belirti yok. Şurada bir tane belediyenin binası 
var onu gördüm, ana yol üzerinde, oradan fark ettim burası başka bir belediye 
diye. Bu şekilde belediyeciliğin olmayacağını düşünüyorum. Onun için tek yapı, 
tek çatı en etkili çözüm olmakla birlikte geçen kısa bir süre önce İspanya’ya 
gittik, İspanya’daki yerel yönetim yapısını inceledik. Ki dünyada da bu sorunları 
tek biz yaşamıyoruz, başkaları da yaşıyor. Onlar farklı bir çözüm üretmişler. 
Belediyeleri gruplandırmışlar. Hemen siz de diyebilirsiniz Türkiye’de de gruplu, 
Büyükşehir var, il belediyesi var, belde belediyesi var gibi. Ancak bu yeterli 
değil...

Bunu bir öneri olarak tartışmaya açmak anlamında söylüyorum. İspanya’daki yapı 
şu, bütün belediyelerin yapmakla zorunlu olduğu temel bazı görevler var. Ondan 
sonra belediyelerin büyüklüğüne göre belediyelere verilen görevler var. Örneğin 
bütün belediyeler aydınlatma, yol, çöp toplama gibi zabıta gibi, park hizmeti 
gibi işi yapıyor. İkinci grup biraz daha büyük belediyeye ilave olarak, bu isimler 
hizmet alanları çok üzerinde tartışılmış değil, tartışmaya açmak için söylüyorum. 
İkinci grup belediyeler biraz daha büyük belediyeye ilave mezbaha, kütüphane, 
mezarlık gibi biraz daha büyük ölçekte sunulması gereken hizmetler bölümüne 
girebilir. Bir sonraki ölçekteki belediye sivil savunma hizmetleri, sosyal yardım 
hizmeti gibi, itfaiye hizmeti gibi hizmetler, 50 binin üzerindeki belediyelere ki 
Bodrum Yarımadası’nı bir bütün olarak düşündüğümüzde diğer belediyeleri 
kaldıramadığımız takdirde işte Bodrum Belediyesi ana belediye şehir içi ulaşım, 
katı atık yönetimi, kanalizasyon, cenaze hizmeti, çevre koruma, planlama, içme 
suyu gibi daha büyük ölçekte sunulması gereken hizmetleri, diğer belediye, 
büyük belediye, ana belediye sunabilir. Nüfusu belirli büyüklüğün üstündeki 
belediyeler de tarihi ve kültürel mirasın korunması, tüketicinin korunması gibi 
daha üst ölçekli hizmetler verilebilir. Ancak bu öneri tabi şu anda çok hukuki 
alt yapısı falan yok sadece tartışma anlamında söylüyorum. Mevcut yapı 
içerisinde, hukuki düzen içerisinde, şu anki bizim kanunlarımız çerçevesinde, 
Bodrum’da yapabileceğimiz ve buradaki kanayan yaraya atabileceğimiz neşter 
11. maddenin, belediye kanundaki 11. maddenin uygulanması. O kanunun
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hazırlanmasında yazımında her aşamasında bulundum. Sanki Bodrum’un 
sorununu çözmek üzere yazılmış bir madde gibi duruyor 11. madde. Nedir o? 
İl, ilçe ve nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelerde ve bunu çevresindeki 
belediyelerin 5 bin metreden daha yakın hale geldiği durumlarda temel alt yapı 
hizmetlerinin ve imar durumunun gerekli kılması durumunda, tüzel kişiliğin 
kaldırılması. Şimdi imar konusu çok net, bunu hep siz yaşıyorsunuz. Ben bir 
gün yaşadım bir gün gezdim gördüm. Ama Bodrumlular sizler bunu her gün 
görüyorsunuz, bu sıkıntıyı her gün çekiyorsunuz. Gerçekten belki Bodrumlunun 
Bodrum’da denize gereceği yer kalmamış kıyılarda bu yapılaşmadan bu imar 
durumundan. Yani ben bir gün geldim gördüm gidiyorum, yarın. Ama bu sorun 
çözülmüyor. İkincisi temel altyapı hizmetleridir. Arkadaşlar yol standardı 
çok farklı. Bir yerde yol biraz geniş gidiyor, sayın Müsteşarım söyledi dün 
geziyorduk bir beldemizde isim vermeyeceğim, tam göbeğe yeni bir bina 
yapılıyor. Yolu o binanın etrafında sanki kavşağın ortasında, 4 tarafa yol veren 
kavşağın ortasında bir tane bina, aynen o şekilde bir bina yapılmış. Yapılıyor, 
inşaatı devam ediyor kimindir ben onu da bilmiyorum ama dikkatimi çekti 
sordum. Dediler yeni yapılıyor imar değişikliği falan oldu. Hizmetlerde bu 
şekilde bütünlük sağlanmıyor. Kanunun o maddesinde 11. maddesinde geçen 
temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumu da tam o binanın pozisyonu 
gibi bir çok şeyler. Su hizmetinde de oldu biliyorsunuz. Yollarda da bunu 
görüyorsunuz. Kanalizasyonda da bunu görüyorsunuz. Bütünlüğü sağlama 
açısından 11. maddeyi uygulamak çok zor. Ancak bunun siz zannediyor musunuz 
biz Ankara’dan yapacağız. Bu süreci yine Bodrumlular başlatacak. Denizli’nin 
o yapılanmasını biz yapmadık. Biz sadece aracılık yaptık. Denizliler karar 
verdi, Belediye meclisten kararı geçirdi, Bakanlığa gönderdi, bize Danıştay’ın 
görüşünü almak ve hukuki süreci tamamlamak görevi düştü. Arkasından 
eksiklik vardı, Başkan Bey dedi ameliyat sonrasında karnını dikmeyi unutmuşuz 
dedi. Çıkardığımız bir kanunla (ki burada böyle bir gelişme olduğu takdirde) 
katılacak olan belediyenin borçlanmasından tutunda, personel alımına kadar bir 
çok şeyi büyük belediyenin iznine bağlayan bir sistem öngördük. Arkadaşlar bu 
yeni kanunlar yeniden yapılanmak kamu yönetimindeki hareket halka en yakın 
birimler olarak belediyelere bu yetkilerin devrini öngörüyor. Mahalli müşterek 
nitelikli hizmetlerin tamamının yerel yönetimler tarafından yapılmasını öngördük. 
Ancak belediyelerimizinde hem merkezi hükümetin düzenleyici, denetleyici, 
ilke koyucu üst yönetim olarak beklentisine cevap verme, halkın beklentisine 
cevap verme açısından kendi kapasitesini artırması, kendi sorunlarını kendisi
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çözmesi, kanunun açıkça yetkilendirdiği, yetki verdiği konuda belediyelerin 
Ankara’ya, diğer bakanlıklara, diğer birimlere görüş sorma veya şunu şöyle 
yapabilir miyiz gibi bir anlayış içerisinde düşmesi doğru değil. Yetkilerini 
kullanmalı.

Belediyelerimiz yetkilerini kullanmadığı takdirde Bodrum’un düştüğü 
duruma düşeriz. Buraya gelirken Bodrumdaki belediyelerde İçişleri Bakanlığı 
soruşturma yapıyor, soruşturma dosyalarından arkadaşlarıma özet çıkarıp, 
bütün 11 belediyenin soruşturma dosyalarının özetine baktım. Sayın Başkanım 
kusura bakmayın, Bodrum’a 2004 yılından 2007 yılına kadar 19 defa müfettiş 
göndermişiz. Çoğunluğu imar, ortalama diğer belde belediyelerinde de 5 olan 
var, 6 olan var, 4 olan var. Ama ortalama 5. Hepsi imar. Başka şeyler de var 
belki mahallinde yapılan yeni yasaya göre Kaymakamlığın yetkili olduğu bizi 
enterese etmeyen konular da var ama bize gelen ağırlıklı konu; imar. Bu hem 
belediye başkanlarımızı yaralıyor, bu yapı hem vatandaşımızı yaralıyor, hem 
de Bodrum’un geleceğini ipotek altına alıyor. Onun için gelin bu sorunu hep 
beraber çözelim. Siz süreci başlatın, biz de Ankara’da hızlandıralım. Bodrum’un 
2023’teki nasıl olmasını istiyorsak onu beraberce kuralım. Ama daha güçlü, 
daha kuvvetli, tek elde koordine edilebilen bir Bodrum’da yerel yönetim, ki bu 
Yarımada’ya uyar diye düşünüyorum. Mevcut hukuki yapımız içerisinde bunun 
çözümü var. Gelin bunu beraber uygulayalım.

Ben daha fazla uzatmadan toplantının Bodrum için hayırlara vesile olmasını, 
çözüm üretmesini ve üretilecek çözümün de hayata geçirilmesini temenni ediyor, 
hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.

Ercan TOPACA



145

Prof. Dr. Korel GÖYMEN’in Sunumu

Aslında beni çağırmanız hiç gerekmiyormuş. Samimiyetle söylüyorum. Şimdi 
burada tanıdığım insanlar o kadar zeki ki muhtemelen şunun için çağırdılar, 
biz zaten yapılması gereken şeyleri biliyoruz ama bu nasıl Türkiye’de her 
konunun uzmanı vardır ama onlar konuştukları zaman çoğu insan dinlemez, 
hesaba katmaz, Yurt dışından alakasız bir yabancı uzman geldiği zaman müthiş 
bir dikkatle dinler ve ağzından çıkan her sözcüğü keramet olarak kabul eder, 
galiba öyle bir mantıkla çağırıldım. Biz zaten biliyoruz ne yapılacağını ama bir 
de başkalarını çağıralım bir de onlara söyletelim. Sahte bir alçak gönüllülükle 
söylemiyorum. Çünkü ilk 3 konuşma yapıldıktan sonra söz yok gibi. Belediye 
Başkanım ve sayın Kaymakamım konuştuktan sonra ben konuşmamı şu köşeye 
bıraktım. Çünkü onlar zaten söylenmesi gereken şeyi söylediler. Çağdaş 
yaklaşımlara değindirler. Bence ne yapmak istediklerini de çok da iyi biliyorlar. 
Ben ancak bir iki noktada bir iki eklemede bulunabilirim. Onlardan bir tanesi 
şu, bu toplantıda şu ana kadar yapı, yasa, yönetmelik gibi ifadeler kullanıldı. 
Sanki bir takım yapılar, yönetim yapıları değiştirildiği zaman işler otomatikman 
iyileşecek veya arzu edilen yönde gelişmeler sağlanacakmış gibi geldi. Halbuki 
esas değişim burada (kafasını göstererek). Tavırlarda, değerlerde, mevcut 
yasalar 11 Belediye Başkanın da, Bodrum’daki sivil toplum kuruluşlarının da 
diğer paydaş diye nitelendirilen Bodrum Yarımadası’nda söz sahibi olan ve 
olması gereken kesimlerin de çok yönlü işbirliğini yasaklamıyor, kısıtlamıyor. 
Hatta son çıkan yasalarla değerli bürokratlarımızın vurguladığı gibi son 
derece önemli yeni fırsatlar da doğdu. Bakınız ta 50’li yıllardan başlayarak, 
Amerika’dan başlayarak bir havza mantığı içinde yani belirli bir coğrafi alanda
belirli bir sektör, turizm gibi mesela, çok ağırlıklı ise veya bir sanayi üretimi 
onunla ilgili tüm kesimleri bir araya getirerek planlama yapmak, onların 
ihtiyacı olan bütün altyapı hizmetlerini birlikte sunmak, hatta gerekirse bunun 
için özel şirketler kurmak, bu uzun on yıllardan beri uygulanan bir yaklaşım. 
Zaten hizmet birlikleri, belediye birlikleri dünyanın çoğu yerinde bu amaçla
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kurulmuştur. Gerektiğinde yeni yapılar da oluşturulmuştur. Bana göre Türkiye’de 
bunların çoğu var. Ufak tefek mevzuattan kaynaklanan bazı eksiklikleri olabilir 
ama, sonuç olarak dünyada yalnız da değiliz, tekerleği yeniden keşfetmemize 
de pek öyle gerek yok. Avrupa Birliği’nde de, dünyanın birçok bölgelerinde de 
hakim olan, egemen olan bir takım ilkeler var, yaklaşımlar var. Müsaadenizle 
onları özetleyeyim hemen, Bodrum’a bağlayıp, bitireceğim. Bunlardan bir tanesi 
kalkınmanın içeriği değişti. Kalkınmanın mantığı değişti. Eskiden kalkınmayı 
biz yalnız büyümeye bağlardık. Bir ülke yüzde 5 büyüdüğü zaman bunun iyi 
olduğunu, bu iyiliğin de otomatikman bütün kesimlere yayılacağını varsayardık. 
Öyle olmadığını sayısız örneklerinden biliyoruz. Bir çok ülkede bu tür büyümeler 
sağlandığı halde işsizliğin arttığını, yoksulluğun arttığını, yaygınlaştığını 
örnekleriyle biliyoruz. Şimdi kalkınmanın yeni anlayışı çok daha kapsayıcı, 
yaşam kalitesi. Sabah ki toplantıda zaten toplam kalite kavramı vurgulandı, 
yaşam kalitesi, yani Bodrum Yarımadası’nda yaşam kalitesini artırıcı her şey 
kalkınmaya dönük, bunu zedeleyen, azaltan, eksilten her şey de tam karşıtı bir 
akım.

Demek ki Bodrum’un hedefi büyüme, turist sayısın artırmak, yatak artırmak,
sizler çok haklı olarak vurguladığınız gibi olmamalı. Acaba Bodrumlular ve 
buraya gelen insanlar, turistler veya buraya yerleşmeyi düşünecek, ev satın 
almayı düşünen diğer konuklar, yabancılar nasıl bir yaşam kalitesi istiyorlar, 
biz bunu nasıl sağlayabiliriz, esas hedef bu olmalı. İmar konusu bununla ilgili, 
çevre konusu bununla ilgili, arıtılmayan suların, pis suların derin deşarjı, denize 
dökülmesi bununla ilgili, hepsi bununla ilgili.

İkinci bir önemli husus planlamanın mantığı değişti. Dünyanın hiçbir yerinde 
artık merkezi planlama uygulanmıyor. Şimdi katıldığım çok konu var ama 
katılamadığım bir - iki konu daha var. O da merkezi hükümetin gerek turizm 
alanında, gerek genel diğer konulardaki fonksiyonu ile ilgili olarak. Bir 
kere Kamu Reform Yasası ve ondan sonra çıkarılan 4 tane yasa Bilgi Erişim 
Yasasından tutunuz da yeni Belediyeler Yasası, İl Özel İdareler, Büyükşehir 
vs. onun temel mantığı yerinden yönetime dayalı, onun temel mantığı 
hizmetlerin o hizmetlere ihtiyaç duyan kesimin en yakın kesimde sunulmasına 
yani yerindelik dediğimiz ilkeye bağlı ve de yönetişim mantığına bağlı. Bu 
yönetişim denilen kavram da yalnız Avrupa Birliği’nin başımıza bela ettiği bir
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kavram değil. Dünyanın her yerinde benzer bir eğilim görüyoruz. Yani klasik 
kamu yönetiminden, teokratik kamu yönetiminde devlet tek basınadır, tek başına 
iş yapmayı sever, fazla öyle ortak mortak diğerlerini işin içine sokmak istemez. 
Devlet sır saklayıcıdır. Sır da vermez ser de vermez. Bilgi de paylaşmaz. Devlet 
ancak hesap sorar, devletten kimse hesap soramaz. Katılımcılık denen bir mantık 
yoktur veya sınırlıdır. Devlet yine bu işleri kendi yapmaktan hoşlanır. Bu mantık 
artık kalmıyor dünyanın hiçbir yerinde yok.

Bunun Avrupa Birliği’ne özgü olduğunu da düşünmeyelim, her yerinde. Latin 
Amerika’dan tutunuz da hatta bu Latin Amerika’nın bu yeni devrimci diye 
nitelendirilen yeni rejimlerinden Venezüella’sından Chavez’inden tutunuz 
dünyanın her yerindeki geçerli mantık bu yönde. Peki biz bunu savunuyorsak, 
merkezi planlamayı nasıl savunabiliriz? Veya merkezin mutlaka yerelden 
daha namuslu, daha iyi, daha vatansever, daha yurtsever olduğunu varsayıp 
başta planlama fonksiyonları olmak üzere bunları merkeze yeniden toplamayı 
nasıl düşünebiliriz? Sorgulanması gerekir. Ben sayın Genel Müdürün sabah ki 
sunuşunda katılımcı anlayışını çok takdirle izledim. Sayın Genel Müdür biz 
Turizm Bakanlığı olarak, Kültür Turizm Bakanlığı olarak bir planlama 
yapma durumundayız ama bunu yaparken en geniş bir şekilde danışacağız, 
bütün kesimleri devreye sokacağız. Bu çok takdire şayan bir yaklaşım. Ama 
bunun daha doğrusu bana göre daha doğrusu bu planlamanın da burada yapılması. 
Bu planlamaların zaten İl Özel İdarelerin, belediyelerin katılımıyla imar planı 
mantığı içinde değil, hatta çevre düzeni mantığı içinde de değil sayın Kaymakamın 
da vurguladığı gibi yaşam kalitesi, kalkınmanın yeni mantığına uyan bir şekilde 
kapsayıcı, katılımcı bir stratejik planlama. Peki bakanlıkların, Mahalli İdareler 
Genel Müdürlüğünün, ki son sunuşu da büyük ilgiyle izledim, rolü olmayacak 
mı? Tam tersi. Bir kere söylediklerinin hepsi doğru dünyanın hiçbir yerinde 
belediyelerin sayısı bu şekilde artırılmıyor. Bu kadar küçük küçük belediyeler 
bir tek Fransa’da kaldı. Onlar da ne yapacağız diye çaresizlikle bakmıyorlar. 30 
seneden bu yana Avrupa Birliği’nin bütün ülkelerinde, küçücük ülkelerinde bile 
“whole the motion” denilen bütünleştirmelerle belediyelerin sayısı çok azaltıldı. 
Optimum hizmet verebilir hale getirilmelerine özen gösterildi.

Sayın Genel Müdürün diğer önerilerine de katılıyorum. Bir dizi öneride bulundu 
son derece olumlu.
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Şimdi sadede geleyim. Bodrum için 11. madde uygulanabilir, kanımca. Yani 
Bodrum’daki 11 tane belediyenin gerçekten tek bir tüzel kişiliğe indirilmesi 
mümkün oluyorsa onların da rızasıyla, katılımıyla. Bu bence iyi bir yaklaşım. 
Bir nedenle mümkün olmuyorsa yine de bu 11 belediye Bodrum’daki bütün 
paydaşlarla, bütün kesimlerle bir araya gelerek ortak bir stratejik planlama 
hazırlama yönünde en azından bir işbirliğini başlatmalıdır, başlatabilir. Bodrum 
bu konuda geç kalmamalı. Mesela üniversitemin ve benim de katıldığımız, dahil 
edildiğimiz Türkiye’nin değişik kentlerinde hem Yerel Gündem 21 mantığı 
içinde kent eylem planları hazırlanıyor, katılımcı bir anlayış içerisinde, hem de 
birçok kentler stratejik planlarını hazırlıyorlar. Avrupa’da stratejik planı olmayan 
kent yoktur. Devletin buradaki rolü, bakanlıkların bu konudaki rolü turizm 
konusu da dahil olmak üzere ana politikaları belirlemektir. Onu da katılımcı 
bir anlayış içinde yapmaktır. Ana politikaları belirledikten sonra, başta imar 
konuları olmak üzere diğer konularda merkezin hiç rolü olmasın mı, tabi olmalı. 
Merkezin rolü ne olabilir? Standart saptama, standart belirleme. Buna imar 
standartları da dahildir, yoğunlukları da dahildir. Hatta bunun için sayın Genel 
Müdürümüzün biraz evvel önerdiği gibi bölgeler ve kentler gruplaştırılabilir. 
Özel Turizm Bölgesi veya Özel Bölge deyip ona özgü standartlar geliştirilebilir. 
Çevre standartları geliştirilebilir, yoğunluk standartları geliştirilebilir. Uyulmadı, 
belediyeler uymadı. Nedir? Başka Bodrumlu paydaşların, diğer kuruluşların 
artık bilinçli, aktif yurttaşlardan, kuruluşlardan söz ediyoruz, olayları takip eden, 
Bodrum Yarımadası’nın stratejik planlamasında rol yapmış olan kesimlerden 
bahsediyoruz, onlar olayları izliyorlar. Onlar derhal gereken müdahaleyi, yerel 
müdahaleleri yapabilmelidir kuruluş olarak örgütlü bir şekilde. Bireysel bir 
çıkış halinde değil. Mümkün olmadı. Daha önce saptanan ölçütlerin, kıstasların 
dışına çıkıldı. Yargı vardır. Buna Bakanlık başvurabilir, bunlar İl Özel İdaresi 
yargıya başvurabilir, başka mekanizmalar geliştirilebilir. Burada ağırlıklı olarak 
kullanılması gereken yargıdır. Yargıda öyle caydırıcı bir şekilde kullanıldığı 
takdirde, kısa sürede bu işin üstesinden gelinebilir. Son bir iki noktayı 
daha vurgulayayım. Tabi bu kalkınma anlayışı ve de burası turizm bölgesi 
olduğuna göre ağırlıklı olarak faaliyet turizm olduğuna göre, aynı mantığın 
turizm kuruluşları tarafından da geçerli olması lazım. Yani Bodrum’da zaten 
bölgenin turizm kuruluşları var. Turizm kuruluşları bir bölgesel mekanizma 
kurarak, Bodrum’un turizm önceliklerine Bakanlığın saptadığı genel kurallar 
çerçevesinde, genel politikalar çerçevesinde bizzat Bodrum Yarımadası için 
kendi turizm yaklaşımlarını, kendi önceliklerini, kendi pazarlama stratejilerini,
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kendi markalarını oluşturma stratejilerini bizzat kendileri oluşturmalıdır. Ben 
samimiyetle söyleyeyim, dünyanın hiçbir yerinde öncelikli turizm ülkelerinin 
hiç birinde bakanlık bile kalmamıştır.

Avrupa’da kaç tane bakanlık var. Çoğu Ekonomi Bakanlığı içinde bir Genel 
Müdürlüktür ve Müsteşar Yardımcılığı düzeyindedir. Onların da bütün yaptık¬ları 
iş, hele Avrupa Birliği olayından sonra, yerel politikaları belirlemektir.

İkinci bir kıstas daha vardır Fransa’da olduğu gibi. Devlet politikasını saptar, 
önceliklerini belirler, buna uyan bölgelere, buna uyan belediyelere, buna uyan 
birliklere kaynak yardımında bulunur, destek verir. Kendi politikasına uyuyor 
diye, kendi ulusal önceliklerine uyumlu diye. Devletin rolü budur. Devletin 
bugün günümüzde kalkıp Türkiye’de yeni planlama bölgeleri yaratması 
mümkün. Nitekim oluyor. Ama samimiyetle söyleyeyim bir sonuç almak 
mümkün değildir. Sayın Denizli Belediye Başkanına tamamen katılıyorum, 
çözüm sizdedir. Bakınız, bırakınız Turizm ve Kültür Bakanlığını Türkiye 
Cumhuriyeti bu Hükümet olsun, bundan sonra takip edecek herhangi bir hükümet 
olsun görünür gelecekte Türkiye Cumhuriyeti’nin anlamlı, çok geniş kapsamlı 
yatırım yapma imkanı yoktur. Bir daha tekrar edeyim, bunu severek demiyoruz. 
Türkiye Devleti’nin finansal durumu malumdur, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu
hükümetin de bundan sonra hükümetlerin de çok öyle geniş kapsamlı Bodrum 
Yarımadası’na ayrı yoğun yatırımlar, Marmaris’te ayrı yoğun yatırımlar, diğer 
turizm bölgelerine yoğun yatırımlar yapma gücü yoktur. Turizm Bakanlığı hiçbir 
zaman yatırımcı bir bakanlık olmamıştır, olma imkanı da yoktur. Onun bir iki 
tane fonu vardır. Onlar sınırlı olarak benim müsteşar olduğum dönemlerde kimse 
darılmasın diye 20 milyon oraya 30 milyon buraya, bir çeşme yapımı buraya, bir 
yolun 3 kilometresinin tamamlanması için falancaya kaynak aktarırdık. Durum 
budur. Onun için Bodrum yeni bir plana kavuştu diye Sayın Genel Müdürümüz 
gayet usturuplu bir şekilde belirttiler, kimse yoğun yatırım beklemesin buraya. 
Sizin bu saydığınız tadat ettiğiniz uzun yatırımlar için devletin aniden bu 
kabul edildi diye öncelikli diye önce Mayısta planını bitirmesi, arkadan da 
gökyüzünden yatırım yağmasını beklemeyin. Peki ne bekleyebilirsiniz? Şunu 
bekleyebilir¬siniz, mesela kendi aranızda birleştiğiniz, bütünleştiğiniz takdirde, 
nereye gitmek istediğinizi Yanmada olarak gösterdiğiniz takdirde, nereye gitmek 
istediğinizi nasıl göstereceksiniz? Stratejik planınızla. Stratejik plan nedir? 3
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sorunun cevabıdır. Bodrum Yarımadası olarak bugün neredeyiz? Bundan 
memnun muyuz? Nereye gitmek istiyoruz? Nereye varmak istiyoruz? Oraya 
nasıl varabiliriz? Peki böyle bir planın hazırlanması, sayın Kaymakam aslında 
bilimsel olarak bu işin yararlarını aktardı ama onun yanı sıra şöyle bir yararı 
var. Avrupa Birliği’nin üyelik öncesi fonları başladı, bildiğiniz gibi. Tek bir 
enstrümana indirgendi. Önümüzdeki 4 yıllık süre için Türkiye’ye yaklaşık 2.4 
milyar Euro’luk kaynağın gelmesi söz konusu. Bu kaynağın yüzde 64’ü yerel 
kalkınma için ve bölgesel kalkınma için, yüzde 64’ü. Bunun içinde sektörel 
olarak baktığımızda ağırlıklı olarak boyutu çevre boyutu. Bunun içinde ve bunun 
bünyesinde kaynaklar elverdiği kadar arıtma tesisi vb. şeyler için finansman
sağlanması söz konusu. Peki bu hangi kıstasa göre belirlenecek?

Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Devlet Planlama Teşkilatı’nın belli 
ölçekleri, tercihleri var ama önem sırasına göre, hazırlık sırasına göre bir kent 
veya bir bölge ne yapmak istediğini biliyor mu, bunun hazırlığını yapmış mı, 
önlerini görebiliyorlar mı, bir strateji planları var mı gibi kıstaslar da son derece 
önem taşıyacak. Bu kaynakta böyle Türkiye’nin bütün ihtiyaçları birkaç sene 
içinde sağlayabilecek, karşılayabilecek boyutta değil. Peki başka ne var, Avrupa 
Yatırım Bankası var. Avrupa Yatırım Bankası geçen sene Türkiye’ye 1 milyar 
800 milyon Euro verdi. Bu sene benzer bir rakam vermeye hazırlanıyor ve 
bunun önemli bir kısmı yine yerel projeler, bölgesel kalkınma, çevre konuları 
için diğer bir enstrüman. Sonuç olarak sizler ne yapmak istediğinizi ve nereye 
varmak istediğinizi bildikten sonra, konuşmamın başında bir de şu işareti (kafaya 
parmak basarak) yapmıştım, ister 11 belediye lağvedilsin tek bir tüzel kişiliğe 
indirilsin, ister bir nedenle bu mümkün olmadığı takdirde mevcut durum devam 
etsin ama sizler altyapı birliklerinizi, hizmet birliklerinizi, bu 11 belediyenin 
birliği ve aynı zamanda sanayi ticaret odalarımızın ve diğer paydaşların amaç 
birliği sağlanabildiği takdirde bana göre yolun yarısı kat edilmiş demektir. 
Yani olayların çözümü yine sizde. Onun için önümüzdeki dönemde eğer uygun 
görürseniz şunları yapmakta yarar var, sözlerimi öyle bitireyim;

1- Bütün kesimlerin katılımıyla yarımada için bir stratejik planı hazırlamaya 
başlamakta büyük yarar var. Bunun için yardımcı olabilecek, destek olabilecek 
kuruluşlar var. Dokuz Eylül Üniversitesi zaten bu konuda çok olumlu bir 
gelişim başlatmış, eminim bu konuda da bölge üniversitesi olarak yardımcı 
olurlar, destek olurlar. Muğla’nın kendi üniversitesi var. Bunlardan da destek
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alarak fakat katılımcı bir anlayış içinde kendi planınızı kendiniz üretmeyi 
amaçlayan bir şekilde bunu başlatmakta yarar var.

2- Ortak bir proje ofisi oluşturmakta yarar var. Sözünü ettiğim bir yer projeleri
takip edebilmek için, kaynakları takip edebilmek için bununla ilgili başvurularda 
bulunabilmek için sanayi ticaret odalarımızın, üniversitemizin, belediyemizin, 
kaymakamlığın bir araya gelerek, vilayetin bir araya gelerek ortak bir proje ofisi
oluşturmasında büyük yararlar var. Bu teorik bir şey mi? Hayır bu teorik bir 
şey değil. Bingöl ilimizde bile bugün ortak bir proje ofisi var, başvurup kaynak
sağlıyorlar. Belediyemizin ve diğer kuruluşların kaynak sağlayabileceği bir 
diğer kaynak, ama nereye gitmek istediğimizi biliyorsak, hazırlığımız varsa ve 
bir paydaşlık anlayışı, başkalarıyla birlikte çalışabilme kültürünü yaratabilirsek 
7. Çerçeve Programıdır, Avrupa Birliği’nin 56 milyar Euro’luk bir kaynak var 5 
yıl için, 56 milyar Euro’luk. İster Hizmet Birliği olarak, ister Belediyeler Birliği 
olarak, ister yalnız Bodrum Belediyesi olarak, ister 11 belediye bir konsorsiyum 
oluşturarak, bütün bunlara başvurabileceğiniz 3 tane önemli boyut var ve kaynak 
var orada. Bütün bunlar bana göre şuna bağlı; çocukluğumuzda bilye oynardık 
ve ütme mantığıyla, kim kimin bilyelerini ütecek mantığıyla, birinin kazancı 
öbürünün kaybı olurdu.

Eğer kuruluşlarımız ütme mantığıyla olaya yaklaşırlarsa sonuç almamız çok 
zor. Birinin kazancı öbürünün kaybı olarak nitelendirilirse yine çok zor. 11 
belediye farklı partilerden geliyor, yani öbür belediyenin biraz hizmette aksağı, 
kusuru olursa ben biraz öne geçersem, bir adım öne geçersem bir siyasal 
avantaj sağlayabilir miyim mantığı birinin kazancı birinin kaybı mantığına 
bağlıdır. Bir sonuç getirmez. Halbuki amaç birliği yapmış olan siyasiler bunları 
gösterebilirlerse, varsınlar siyasal rekabet devam etsin bir yandan, ama ona paralel 
olarak bir yandan amaç birliği gösterdikleri takdirde bana göre yurttaşlarının, 
seçmenlerinin güvenini kendi yerlerinde daha kolay kazanma şansları vardır. 
Bunun da sayısız örnekleri vardır. Yaklaşım; kazan kazan yaklaşımı olmalıdır. 
Birlikte kazan, olaya tek bir belediye açısından tek bir belde açısından değil 
bütün bir yarımada açısından bakabilmek ve kazan kazan mantığıyla bakabilmek 
bana göre sorunların büyük bir kısmını çözümleyebilir.

Hepinize teşekkür ediyorum. 
Korel GÖYMEN
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Prof. Dr. Çınar ATAY’ın Sunumu

Ben birazcık yakın tarihten küçük bir nostaljiyle başlamak istiyorum. Gerçekten 
Korel Hocamızın çok umut dolu ve ekonomik açıdan harekete geçiren 
konuşmasından sonra birazcık eskiye gidelim istiyorum. Şimdi benim Bodrum’a 
ilk gelişim 75’li yıllar, 73’lü yıllar, o zaman bu kıyıdan gelen, Milas’tan sonra 
kıyıya dönen yol yoktu. Böyle dağların arasından, o zamanları hatırlayanlar 
vardır, böyle virajlı yollardan gelinirdi. Dar bir yoldu. İzmir’den 6-7 saatte 
filan geliniyordu. Lisede okurken yatılı arkadaşlarımız vardı Bodrumlu, onlar
aktarmalı filan geldiklerini söylerlerdi. Bodrum’dan kalkıp herhangi bir noktaya,
oradan trene binip İzmir’e gelirlerdi. O dönemlerde de Bodrum’da Kalenin 
önünde küçük bir mendirek vardı. Mendireğin üstünde de insanlar güneşlenip 
denize giriyorlardı. Böyle bir Bodrum vardı 70 - 75’li yıllarda. Gelip gittikçe, 
gelip gittikçe sonunda Bodrum’u bu halde gördük. Buradan ne demek istediğimi 
herhalde anlıyorsunuz. Yani 30 sene içinde veya 25 sene içinde Bodrum böyle 
oldu. Mendirek diye bir şey kalmadı. Şimdi biraz mesleğim gereği planlamaya 
girmek istiyorum. Planlamanın çok çeşit tanımları var. Burada bir tanım 
okuyacağım, şöyle; Üretim faktörlerini en iyi şekilde kullanarak büyümeyi 
sağlamak ve büyümeden, sosyal adalet ilkesine göre kişilerin pay almasını 
sağlayan faaliyete planlama denir diyoruz. Ancak Bodrum’da bu tarifi
iki kelime grubu eksik görüyoruz. Şöyle okuyabiliriz Bodrum için; Üretim 
faktörlerini kullanarak büyümeyi sağlamak ve büyümeden kişilerin pay 
almasını sağlayan faaliyet olarak görülmekte. Burada söylemek istediğim 
biraz da yani çuvaldızı başkasına batırırken iğneyi de kendimize batırmak, bende 
kendimi bir Bodrumlu gibi hissederek konuşuyorum.

Ülke planlama kavramı içine Bodrum alındı. Tamam. Ancak şunu kabul 
etmemiz gerekir ki bölge planlama kararlarının getirdiği ilkeler de esas 
olmadığı takdirde ülke planlama kavramı içinde Bodrum’u herhangi bir yere
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oturtamamaktayız. Merkezden yürütülen ulusal planlama çalışmaları, bölgesel 
planlama olmadan, burada bölgesel planlamadan kasıt Bodrum Yarımadası’nı 
kastediyoruz, yani Bodrum Yarımadası kendi benliğinde bir bölge oluşturmakta. 
Niçin bir bölge oluşturmakta? Çünkü bölge tanımına göre, belirli bir coğrafi
alanı vardır, üç tarafı denizlerle çevrilidir, bir taraftan da il sınırı aynı zamanda 
bir coğrafi sınır niteliğine de sahiptir, coğrafi olarak baktığımız zaman. İdari
açıdan çok belirgindir. Belirli bir ekonomik potansiyeli vardır ağırlıklı olarak 
ekonomik potansiyeli vardır. Dolayısıyla sosyal bir bütünlükte kazanmıştır 
turizm açısından (gene burada vurgulamak istiyoruz) dolayısıyla bu bağlamda 
koyduğumuz zaman Bodrum bir bölge olmakta, bölge olduğu zaman da her 
bölgede olması gerektiği gibi stratejilerinin belirlenmiş olması gerekiyor. 
Burada sayın Kaymakamımız da Korel Hocamız da stratejiden bahsetti. Ben de 
stratejiyi düşüncelerimde ve konuşmalarımda vurguluyorum. Bodrum’un galiba 
en önemli eksiği stratejisinin olmaması. Burada stratejiyi vizyon kelimesiyle 
de karıştırmamamız gerekli. Stratejiyi Kaymakamımız da tarif etti ama ben ona 
şöyle küçük ekleme yapmak istiyorum. Strateji aslında direktif veren bir husus 
değil. Strateji, olması gerekeni tanımlayan, tarifeden bir konu.Yani despotik 
veyahut da yapılması gereklidir diye sonunda noktayla biten bir şey değil, bir 
niyet tasarımıdır. Ve stratejinin de hep 1/25 000lik planlarda bahsedildi, bir 
1/25 000 ölçekli bir plan olmadığını, stratejinin Bodrum’un geçmişi, geleceği, 
bugünü ile ilgili her türlü baştan aşağı her türlü ve çevresiyle beraber her türlü 
konularını irdeleyen, Bodrum Yarımadası dışını da Bodrum Yarımadası dışından 
nasıl faydalanabiliri de inceleyen kapsamlı bir çalışma olarak görüyorum. 
Yani bu çalışmadan sonra 25 binlik dediğimiz planların yapılması gerekiyor. 
Bodrum’daki en büyük noksanlardan bir tanesi bu. Çünkü bu tür kapsamlı bir 
çalışma yapılmadan, bu tür kapsamlı bir çalışmaya sahip olmadan bir 25 binlik 
plan bunu tırnak içinde söylüyorum “teranesidir” gidiyor.

İşte 25 binlik plan yapılıyor iptal ettiriliyor. 25 binlik plan yapılıyor iptal 
ettiriliyor. Ve Bodrum plansız kalıyor. Niye? Çünkü planın altında temel 
olacak stratejiler belirleyecek bir çalışma Bodrum’da ben göremedim. Böyle 
bir çalışma Bodrum’da yok. Olmadığı için de işte yapılan 25 binlik planı 
koyuyorsunuz pat aşağı düşüyor, çöküyor. Altında herhangi bir temelimiz 
yok. Belki bu konudan olaya girmek gerekiyor. Şimdi bölge tanımı olarak çok
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akademik olmazsa genelde biz 3 tanım koyuyoruz; bir homojen bölgeler vardır 
diyoruz, her tarafta eşit büyüklükte yerleşmeler vardır, her tarafa hizmetler 
homojen dağılmıştır, bütünlük vardır bölgede, dengelidir diyoruz. İşte nodal 
bölgeler vardır. Belli bir merkez vardır, daha dominanttır diyoruz. İşte bir de 
planlama bölgeleri vardır diyoruz. Bodrum’a bakıyoruz bir taraftan bu homojen 
bölge tanımına uyuyor, Bodrum dediğimiz zaman Yarımadayı kastediyorum tabi. 
İşte 11 tane belediyesiyle bu hale getirilmiş Bodrum. Bir taraftan bunların içinde 
biraz daha elediğimiz zaman Yarımada’da Bodrum Belediyesi’ni biraz daha 
üstte görüyoruz. Bu bizim bir polorize bölge oluyor, Bodrum bir kutup olmuş 
oluyor. İkisine birden uyabiliyor. Bir bölgenin bir yarımadaya bir bölge giriyorsa 
bu iki tanıma birden girmemesi gerekli. Planlama bölgesi diyoruz bir planı yok, 
bir şeyi yok. Bodrum’un zaten 1/25 000’lik planları zaten yok şu ana kadar 
olmadığına göre. Fiziki olarak da gerçekte de yok çünkü temelsiz bir plan. Ona 
da uymuyor. Ama bir taraftan da bir planlama bölgesi olarak görülüyor. Bu arada 
bir bakıyoruz biz, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Bodrum’un 
ilan edildiğini görüyoruz. Sevindirici bir şey, planı yok, tanımı olmayan bir bölge, 
birden bire tanımlanmaya başlıyor. Ancak kültür bölgesi nasıl bir bölgedir, neler 
getirecektir, neler götürecektir bu konuya biraz değinmek istiyorum. Bodrum için 
iyi midir, kötü müdür? Plansızlık iyidir, tanımlanmış olması, sahiplenilmiş olması 
Bodrum için yani Bakanlık tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
sahiplenilmiş olması iyi. bölgesi ilan ettim, yolunu yapayım, kanalizasyonunu 
yapayım yok böyle bir şey yani. Buradan beklemeyelim. Bunu yapmayacak, 
ne yapacak? İşte planları ben yaparım diyecek, 1/5 bin ölçekli planları ben 
yapacağım, ben tasdik edeceğim şeklinde, 1/1000 ölçekli uygulama planlarını 
ben yapacağım, ben tasdik edeceğim diyor Bakanlık, öyle anlıyoruz. Orda benim 
alkıma da şu geldi, şimdi biz 1980’li yıllarda o zaman belediye başkanı olanlar 
var ve belki o dönemde yaşayanlar varsa daha iyi hatırlarlar bütün yetkiler İskan 
Bakanlığındaydı, herkes işi olan belediye başkanı ya da müfettiş olan herkes 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığında kapılarda, koridorlarda beklerdi. Oradan bir 
plan 8 ayda bir senede çıkmazdı. Şimdi acaba yine aynı duruma mı geliyoruz? Yani 
1980’li yıllara mı geri dönüyoruz plan ve uygulamalar açısından diye bir soruyla 
karşı karşıya kalıyoruz. 1/5 binlik planları yapacak, uygulama planlarını yapacak, 
ondan sonra belediyeye sen bunu uygula diyecek. Bu sefer 11 tane belediyenin
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fonksiyonu ne oldu? Planını hepsini yapacaksa fonksiyonu ne oldu? Bunu 
bilemiyorum. Orada bir açık nokta var. Dolayısıyla turizm koruma gelişim 
bölgesi olması da çok sevindirici midir, çok sevindirici değil midir? Bunu da 
iyice bir düşünmemiz gerekli. Denetimi bakanlık alıyor, halbuki biz ha bire 
yerelleşmeye çalışıyoruz. Yerelde sorunlar daha iyi biliniyor, daha iyi çözülüyor 
diye bir düşüncemiz var. Ben de biraz o kanaatteyim. Devletin o dominantlığının, 
baskınlığının yerele biraz daha dağıtılması bu tarz daha iyi olur diye düşünüyoruz. 
Şimdi günümüz Bodrum’unu düşündüğümüzde, biz bölge dedik Bodrum’a, bu 
arada hemen geriye döneyim turizm koruma ve geliştirme planı 11 belediyenin 
11’ini de içermiyor. Bunu da vurgulamak istiyorum. 9 belediyeyi içeriyor. Bunun 
bir tanesi Özel Turizm Bölgesi, Mumcular tamamen dışarıda kalmış bir şey. 
Yani Bodrum ilçe hudutları içerisinde Bodrum’la bütünleşmiş olan Mumcular’ın 
bu plan dışında bırakılması da bence bir hata. Çünkü tarımsal alan diye bırakıldı 
herhalde bu Bakanlık tarafından. Ama bir tarımsal alanın da turizm bölgesi içinde 
bir bütünlük sağlaması gerekçesiyle ele alınmasında yarar görüyorum. Bölgenin 
genişletilmesinde, bu beldenin de sınır içine alınmasını ben isterim. Yani 
Bodrumluların da bunu istemesini düşünürüm. Şimdi biraz günümüz Bodrum’una 
gelelim. Günümüz Bodrum’u artık bir ilçe belediyesinin sahip olduğu yetkiler 
dışında büyük yetkilerle donatılmış. Niye büyük yetkilerle donatılmış? Hizmet 
ettiği alanda bugün bizim Ankara, İstanbul gibi metropolleşmiş yerleşimlerde 
olan kurumlar, kuruluşlar gerçekleşmiş. Dolayısıyla Bodrum Belediyesi bunlara 
da hizmet etmekte. Neleri söyleyeceğiz çok belki tam örnek olması açısından 
reklama girer girmez bilmiyorum ama büyük süper marketleri söyleyebilirim. 
Bugün Ankara, İstanbul’da olan, hatta Ankara’da olmayan bazı süper marketlerin 
Bodrum Yarımadası’nda yer aldığını görüyoruz. Bunun neyi gösterdiğini siz 
düşünün. Yani ne tür bir ölçekte yaşamaktasınız, Bodrum’da. Bodrum artık bir 
ilçe değil, Bodrum artık bir metropol olmuş durumda.

Yani bugün İstanbul’un nüfusu belki 10 milyonun üzerinde, İzmir’in nüfusu 
3 milyonun üzerinde, Bodrum’un nüfusu bu değerlerde değil ama Bodrum’a 
baktığınız zaman planlama ölçütleri açısından sanki bir metropolmüşcesine 
planlanması gereken bir yer olarak görülmekte. Nüfusu çok mudur? Hayır 
nüfusu çok değildir Bodrum’un. Şöyle ki, belki birkaç rakam aktarmakta yarar 
var. Bodrum’un nüfusu bildiğiniz gibi 32 bin küsur. Ama 2040 yılında bu
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projeksiyon değerlerine baktığımızda yerleşik nüfustan bahsediyorum, 2040 
yılında Bodrum’un nüfusu 376 bin kişi yani kış nüfusu diye kabul edelim, olacağını 
bilmekteyiz. Diğer taraftan bu Yarımada’da da yapılaşmaya uygun alanlar 1347 
hektar, yapılan bir çalışmaya göre 1347 hektar bir alan var. Dolayısıyla bu 1347 
hektarın yapılaşmaya uygun alanlar, bunu dışında Bodrum Yarımadası’ndaki 
konut alanları yani kentsel alanlar, kırsal alanlarla birlikte 1693 hektar yerleşik 
alan. Bunun 709 hektarı ikinci konut alanı olarak kabul ettiğimiz alanlar yani 
yerleşik nüfusun kış nüfusunun oturması dışında kalan ikinci nüfusu ayrılan 
ihtimal dahilindeki alanlar da 1525 hektar toplam olup, bunun da 638 hektarı 
potansiyel alan olarak stok olarak sonraki yıllara aktarılmaktadır. Dolayısıyla 
Bodrum Yarımadasındaki potansiyel konut alanı 4 bin 566 hektardır. Bunu 
nerden çıkarıyoruz? Bunu işte orman alanlarını dışarı çıkarıyoruz, doğal sit 
alanlarını, arkeolojik sit alanlarını dışarıya çıkarıyoruz, diğer çeşitli özel koşullu 
yapılaşmaya yasağı olan alanları dışarı çıkardığımız zaman Bodrum’da 4566 
hektarlık bir alan var. Bunu da doldurduğumuz zaman artık Bodrum’da sıfır 
noktasına geliyoruz. Bunun da çok çabuk dolacağını ben tahmin ediyorum. 2023 
yılma kadar yetişmez yani içini dolduracağız. İki nedenle dolduracağız. Birincisi 
talep çok fazla. Müthiş bir talep var Bodrum’a. İkincisi Bodrum’da yapılaşmalar 
iki kat. Yani her gelen insana iki katlı ev yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla çok çabuk 
yağ dokusu gibi talebinde fazlalığıyla beraber çok çabuk dolacak bir alan. Yani 
büyük bir tehlike, yani çok çabuk dolması tehlike. Tabi burada hemen şunu 
söyleyeyim; Bodrum’da iki katlı yapılaşmayı geri alalım da 10’ar kat 15’er kat 
yapalım demek istemiyorum. Sakın öyle bir mana gelmesin. Yani yayılmanın 
hızını gösterme açısından iki kattan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim bir 
koruma kullanma dengesi getirmemiz gerekiyor ki, bugüne kadar gördüğünüz, 
geçmişten bugüne kadar baktığımız durumlara göre Bodrum’da koruma / 
kullanma dengesi yok. Mekansal bir stratejik planlama çalışması yok. Gene 
yapılan çalışmalar, söylemler, bakanlığın yaptığı planın öngörüleri, kaba taslak 
öngörüleri, Bodrum’a 100 bin yatak gelecek ve bu 100 bin yatak da 5 yıldızlı, 4 
yıldızlı olacak gibi bir takım söylem var. Hesaplar kitaplara dayanarak tahmin 
ediyorum. Bodrum demin bahsettiğimiz alan stoku var ya, bu 638 hektarlık 
alan, bu alan stokunu da hesap ederek Bodrum’da taş çatlasa 50 bin yatak ile 
35 bin yatak ile 40 bin yatak daha taşıyabilecek kapasitesi var Bodrum’un. 
Yani öyle Bodrum önümüzdeki yıllarda 100 bin yatak alır filan yani böyle bir
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düşünce içinde veyahut da bir hayal içinde yaşamayalım. En iyisi 35-40 binlere 
kadar çıkan bir yatak sayısı potansiyelimiz var.

Biraz da mevzuattan değinelim ve de sonuçta ne olsun üzerinde fikir jimnastiğinde
bulunalım istiyorum. Şimdi ülkemizde gene bahsedildi ama tekrar vurgulamakta 
yarar var; değişik kamu kurumları tarafından hazırlanan planlama mevzuatı, çünkü 
planlama mevzuatı öyle bir şey ki sade İmar Kanunu ile sınırlı değil, planlama 
mevzuatının içine nerdeyse her kanunu sokabilir. Koruma Yasası girebilir, Mahalli 
İdareler Yasası girebilir, Belediyeler Yasası girebilir, Büyükşehir Yasası girebilir 
yani her türlü yasayı imarla bağdaştırabiliyoruz. Dolayısıyla kamu kurumları 
tarafından hazırlanan planlama mevzuatı bu konuda çok sayıda yetkili otorite 
yaratmıştır. Bu sıkıntı bahsedildi. Çok sayıda yetkili de doğal olarak sahipsizlik 
ve sorumsuzluk ortamı ortaya çıkarmakta. İşte bunun sonucunda sahildeki 
kirlenmesine kadar giden, yapılarla dağların bayırların dolması, görsel kirlilikler, 
sahillerin kenarına atılan naylon torbalara kadar giden bir sahipsizlik ortaya 
çıkarmaktadır. Dolayısıyla planlama da bir mevzuat karmaşası vardır. Bu mevzuat 
karmaşasından da Bodrum Yarımadası çok büyük bir pay almakta. Çünkü rant 
çok. Herkesin karmaşası bu işin içine girmekte. Şimdi ne yapalım? Üzerinde ilk 
akla gelen konu (benim de o geliyor aklıma) 11 belediyenin fazlalığı. İlk bakışta 
insana güzel geliyor. 11 ‘e bölünmüş her biri derli toplu 11 belediye güzel güzel 
yönetiyorlar. Ama 11 belediyenin sonuçta biraz daha dikkatle baktığınız zaman 
bir karmaşa çıkarıyor. Dolayısıyla 11 belediyenin yatırım programı her birinin ve 
buna uygun bütçelerin hazırlanması büyük sakıncalar yaratıyor. Belki bunların ilk 
başta belli bir bütünde toparlanıp dağıtılması, yani tek elden belirli bir sistemle bu 
organizasyona gidilmesi uygun olarak görülmekte. Mesela Belediyeler Kanunun 
63, 69 ve 73. maddelere baktığımız zaman, maddelerine baktığımız zaman gene 
Bodrum için bir kurtuluş görebiliyoruz. Nedir bu kurtuluş? Kentsel Dönüşüm 
Projeleri yapar deniyor. Şimdi bu 11 belediye ayrı ayrı değil tek bir çatı altında 
yapmakta yarar var. Bodrum’un geleceğinde de bu tarafa yönelmekte bir önem 
görmekteyiz. Nedir? Sizler daha iyi, Bodrum’da sürekli yaşayanlar daha iyi 
bilmektedirler. Bu tatil köyleri, tatil siteleri veya kooperatif türü konutların 
pek çoğunda boş, hiç oturulmamış, 10 senedir, hatta 15 senedir yapılar var. 
Köhneleşmiş oteller var. Dolayısıyla biz Bodrum’a yeni otel yapmadan bu 
tür olayları provake edebilecek bir organizasyon sistemine girebilir miyiz’i 
denememiz gerekiyor. Bunu biraz daha detaylı düşünmekte yarar olduğu
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kanaatindeyim. Gene buna bağlı olarak söylendiği için çok fazla tekrar etmek 
istemiyorum kaynakların tek elden toplanmasının ve tek elden dağıtılmasının 
bir ekonomi olduğunu biliyoruz. Bunu üzerine yolların yapılması, altyapı 
sistemlerinin yapılması, Bodrum’un en büyük sorunu olan, belası olan su 
sisteminin nasıl tek elden organize edilmesi uygun görülüyorsa, diğer bütün 
altyapı sistemlerinin de tek elden organize edilmesinde de yarar görmekteyiz. Şu 
halde öneri olarak kelime değişebilir. Bodrum’da hani bir büyük ilçe belediyesi 
kurulması veyahut da bir büyük ilçe belediyesi kanunu şeklinde Büyükşehir 
Belediyesi Kanununun adapte edilmesi veya Denizli Belediyemizde olduğu gibi 
bir örnekle olaya yaklaşılması. Niye olmasın geliyor. Dolayısıyla Bodrum’da 
yaşayanların, Bodrumluların bunun üzerinde yoğunlaşmaları gerekiyor.

Büyük İlçe Belediyesi Kanunu diye bir kanun getirtmek. Ha bu olmadı ne 
olabilir. İlk başta söylediğimiz gibi Bodrum bir metropol dedik, bunu yaptığımız 
ya da yapılan çeşitli araştırmalarda net bir şekilde gördük. Artık bir metropoliten 
yaşam tarzı da Bodrum’da var. Yani şehirde / yerleşmelerde bir metropoliten hava 
olabilir, ekonomi olabilir ama yaşam da bir metropoliten tarza girmiş. Biraz farklı 
düşünmek istiyorum; biraz farklı düşünelim, tabi bir büyük ilçe modeli yaratalım 
diye düşünüyoruz.  Dolayısıyla  tam anlamıyla metropolleşmiş Bodrum’a bir 
çözüm olarak gündeme gelir diyoruz. Peki o zaman şöyle bir şey daha düşünelim 
yani Bodrum’un il olmasını neden düşünmeyelim? diye düşündüm. Yani bugün 
ortada dolaşan söylemlere göre Fethiye il olmak için bir çaba sarf ediyorsa, 
Fethiye’nin il olması gündeme geliyorsa, Bodrum bir il olma girişiminde 
niye bulunmuyor? diye düşünelim. Bunun üzerine düşünelim. Yani getirileri 
nedir bunun hesabını yaparız. Şimdi bir beyin jimnastiği yapmak istiyorum. 
Sıkıntılarınızın bir tanesi ülkemizin genel, Bodrum’un özel sıkıntılarından bir 
tanesi plan iptal ettirme pksikozu içinde olmamız. Şimdi plan ettirmek, ben 
şehir plancısı olduğum için o kadar kolay bir şeydir ki, bir planı iptal ettirmek, 
hele 1/25 000’lik bir planı iptal ettirmek en kolay şeydir. Dolayısıyla planı iptal 
ettirdik. Plansız kaldık. Yeni bir plan yapılsın deniliyor. Yeni bir plan yapıldı mı ne 
zaman iptal edildi planımız. O günden bugüne Bodrum’un 1/25 000 ölçekli planı 
yapılacak. Yok. Kim ne yaptı, kim ne girişimde bulundu, yasaların belirlemiş 
olduğu hükümlere göre o günden bugüne, iptal günüden bugüne kadar hiçbir 
plan yapılmadı. Dolayısıyla plansız olmak da iyi bir şey değil. Yani kötü bir plana
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sahip olmak iyi midir, kötü müdür? Diye düşündüğünüz zaman, plansız olmak 
kötü bir plan sahibi olmaktan daha kötü bir şey. Onu da düşündüğümüzde yarar 
var diyorum. Evet bunun dışında planlara ilişkin birkaç konum var. Özellikle 
kıyıya yönelik çok büyük sıkıntılar var. Ve her beldenin imar planlarının birbiriyle 
çakışmamasından büyük sorunlar var. Zaten onlardan bahsedildi, değinildi. 
Benim söylemek istediklerim kısaca bu kadar.

Birazcık beynimizi bu konularda çalıştıralım istiyorum.

Teşekkür ederim. 
Çınar ATAY
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Dünya Turizmciler Kulübü SCAL Dünya İkinci Başkanı 
Hülya ASLANTAŞ’ın Sunumu

Sayın Müsteşarlarım, Değerli Kaymakamım, Belediye Başkanlarım, BOSİAD’ın 
Değerli Başkanı, Sevgili Bodrumlular. Her şeyden önce beni buraya davet 
ettiğiniz için ve SCAL kimliğimle sizlere hitap ettiğim için çok mutluyum.

Sabahtan beri Bodrum’u konuşuyoruz, Bodrum’un daha çok altyapısını, 
belediyeleri, kanunları konuşuyoruz. Tabii turizm ve Bodrum çok iç içe iki 
kavram. Dolayısıyla ben bir turizmci olarak turizm açısından biraz Bodrum’a 
yaklaşmak istiyorum. Mümkün olduğunca söylenen şeyleri tekrar etmemeye 
çalışacağım. Ama beni her şeyden önce bugün çok mutlu eden güzel konuşmalar 
dinledik bu sabah. Ben yaklaşık bir 30 yıldır turizmin içindeyim, turizm yaptım. 
Dolayısıyla Türkiye’de benim başladığım yıllarda 50 bin yatak vardı ve hep bu 
Rodos’taki 50 bin yatakla kıyaslanırdı. Koskoca Türkiye’de 50 bin yatak var, 
bir tek Rodos’ta 50 bin yatak var, yatak yapmamız lazım, Türkiye’de geçer 
turizmin yeni geliştiği yıllarda biz daha o zamanlar TURSAB’ı yeni kuruyorduk. 
Sadece 200 tane acente tüm Türkiye’de vardı, çok çok başındaydı, büyük bir 
sektör değildi daha turizm. Biz yıllarca bıkmadan usanmadan çeşitli vesilelerle 
Ankara’ya gidip hep hükümetleri değişik bakanlıkları turizmin faydasına ikna 
etmeye çalıştık. Ne mutlu ki bugün hatta öğlende konuşuyorduk, nerdeyse Ankara 
bize şimdi bunu anlatmaya başladı. Turizmin önemi tabi ki görülüyor, tabi ki 
ekonomiye katkısı görülüyor. Ki şu anda görülen hiçbir şey değil Türkiye’nin 
potansiyeliyle biz daha bugün çok çok daha büyük rakamları yakalayabiliriz. 
Bugüne kadar bir takım hatalar yapılmış olabilir. Çünkü turizm dünyada ve 
Türkiye’de çok hızlı gelişti. Dolayısıyla bugünlerdeyiz, nasıl buralardayız? Ama 
doğru yolda olduğumuz kesin. Ben çok mutluyum, her şeyden önce bir kere daha 
ben de vurgulayacağım, bugün duyduğum önemli belki en önemli konuşma, laf 
“strateji” kelimesi. Türkiye’nin bu güne kadar hiçbir zaman turizm stratejisi 
olmadı. Ve biz bu yüzden hep geçen sene 14 milyon geldi bu sene 15 milyon
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geldi acaba seneye kaç milyon gelir. Hep bunlarla günlük yaşamaya çalıştık, 
uzun vadede program, plan yapmadık. Halbuki bir İspanya bunu 20 sene önce 
onlar turizm stratejilerini çizdiler. 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık planlar yaptılar. Ve 
bu planlara göre ilk 5 yılda şu imajı oturtacağız, ikinci 5 yılda, artık işte daha çok 
sanata önem vereceğiz filan gibi tüm tanıtımını, tüm yatırımını, tüm planlamasını
ona göre yapan çok güzel planlar geliştirdiler. Biz o zaman bunları hep örnek 
olarak getirdik yetkililere, ilgililere. Ama o gün için bunlar uzak laflardı. Ama
ne mutlu ki bugün artık “strateji” diyoruz. Bunun önemini kavrıyoruz ve de 
bakanlığımız yine de “Turizm 2023 Vizyonu Stratejisi” belgesini yayınladı. Bu 
tartışılabilir, düzeltilebilir. Hiç değilse üzerinde konuşulacak bir belgemiz var. 
Şimdi ben bunları kazanım olarak alıyorum. Bir de Bodrum’a gelmeden önce 
aslında neden bu noktadayız, bugün sabahtan beri konuştuğumuz, hepimizin 
aslında bildiği, sıralamaya çalıştığımız sorunların tek muhatabı Bodrum değil. 
Bodrum Türkiye’nin bir parçası, bizim hep birlikte yaşadığımız bir takım 
gerçekler var ve bence çok kısa genel olarak Türkiye’de biz hangi sorunların 
içinden geldik ve bunun Bodrum’a yansıması da dolayısıyla tüm Türkiye’ye 
olduğu gibi bir takım ana başlıklar altında toplamak istiyorum:

Dediğim gibi genelinde daha çok turizm ve turizm pazarlaması yönünden. 
Hani diyoruz ya otellerimiz 4 yıldız, 5 yıldız sokak 2 yıldız işte turist sokağa 
çıkmıyor vs. acaba neden oldu? Bir kere en başında dediğim gibi stratejisizlik 
ve plansızlıktan. Bu hızlı gelişime ayak uyduramadan hızlı hızlı kararlarla tutarlı 
olmayan, uzun vadeli olmayan, hedefi tam belirlenmemiş bir plansız gelişme
bir kere birinci konumuz. Bu bütün Türkiye’de var sadece Bodrum’un sorunu 
değil.

İkincisi biz yaklaşık bir 20 yıldır liberal ekonomi uyguluyoruz, bununla 
iftihar ediyoruz. Ama bu benim şahsi kanım kabul edin, ben liberal ekonomiyi 
dünyada bizim kadar liberal uygulayan bir başka ülke görmedim. Ben her 
gittiğim ülkede ilk önce bunu araştırıyorum. Burada bir eczanenin yanında 
ikinci bir eczane açılabilir mi? Buradaki ihtiyaç tespit edilmeden otel 
yapılabilir mi? Ve birçok ülkede özellikle gelişmiş batıda, özellikle sahillerde 
mesela en son Rodostaydım, Dilyos diye bir bölgesi var. Sadece bir tane salaş 
bir balıkçı lokantası var ve orda bir sürü insan var. İkinciyi açtırmıyorlar. 
Çünkü o bir tane lokanta hem oradaki doğal güzelliği bozulmuyor hem de
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oraya gelen insanlar sırasını bekliyor, oradaki adam da para kazanıyor ve orda 
ekonomik bir faaliyet oluyor. Ve oranın doğal güzelliği bozulmuyor. Ve bu ruhsata 
tabi ve ikinci ruhsat verilmiyor, oranın hakkı bir tane restoran. Bizde böyle bir şey 
yok. Bizde ruhsat sonsuz, parasını verdikten sonra şekline uydur, halbuki ruhsat 
eskiden benim hatırladığım, bildiğim, 50’lerden önce 60’lardan önce belki, ilk 
başlangıçlarda böyle değildi. Ruhsat demek, bir yerde ihtiyacın tespiti ve buna 
göre bir belge verilmesidir. Yani ben bugün hakikaten üzülüyorum. 4 tane, 5 tane 
bir hastanenin karşısında eczane var. Tabi biz görünüp geçen bunu her sektörde 
izleyebiliriz. Ve bunların birisi batıyor, birisi çıkıyor. Öbürü ona haksız rekabet 
yapmaya çalışıyor ve biz durduğumuz yerde enerjimizi, paramızı harcıyoruz. 
Bunu turizme teşmil ederseniz, biz liberal ekonomi kavramıyla mesela bir 
Side’de çarşıya çıkın, belki 70 tane kuyumcu var. Side’nin 70 tane kuyumcuya 
ihtiyacı var mı? Yok. 70 tane kuyumcu yan yana açılınca ne oluyor? Sahte mal 
da giriyor, kayıt dışı da giriyor, hanut tabi ki giriyor, çirkin mağazalar ortaya 
çıkıyor. Kime bunun faydası var? Hiç kimseye faydası yok. Birisi batıyor, birisi 
çıkıyor, o onu çekiştiriyor ve soru soran turist şaşırıp, korkup hiçbir şey almıyor 
zaten. Halbuki orada adam gibi, orada iki tane olsa ihtiyacı karşılayacak kadar, 
o da alacak, o da harcayacak, o da satacak gibi... İhtiyacın belirlenmeden liberal 
ekonomi bana göre çok liberal kullanılmasından bir takım sorunlar yaşadık. 
Tabi bir de buna kayıt dışını eklersek, bence olayın en korkutucu boyutu orada 
eklendi. Bir takım firmalar kaliteli çalışmaya çalışıyor, kayıt içinde çalışıyor,
vergisini veriyor, sigortasını veriyor. Karşısına bir tane adam geliyor ben de 
aynı şeyi yapabilirim diyor. Biz bunu acenteciler olarak çok yaşadık. Çünkü 
otel gibi bir tesis olmadığından, hizmet satanlar bunu daha çok yaşadılar. Birisi 
gelip sizin yıllarca emekle oluşturduğunuz katalogu, broşürü alıp, kopya edip, 
hatta bir hatası varsa İngilizce hatası, hatasıyla birlikte kopya edip, karşınıza 
geçip ama hiçbir kayıt altında olmadan, doğru dürüst bir işletme kurmadan, vergi 
vermeden çünkü böyle bir rahatlık, süreç bu ülke yaşadı. Karşınıza geçip ben de 
yapabilirim deyip yarı fiyatla, piyasaya çıkıp piyasamızı bozuyor. Gene bunu
sınırlaması olmadığı için, gene aynı mantıkla dediğim gibi ben 84 yılında kendi 
acentemi kurduğumda 200 acente vardı, bugün 5 bin acenteden bahsediyoruz.

Acaba Türkiye’de böyle bir ihtiyaç var mıydı ya da bunların kategorize 
edilmesi doğru muydu, kanunlar yeterli miydi, bütün bunlara bakmadan serbest
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ticaret açılsın, o da açılsın. Ama sonra ne olacak? Sonra onlar birbirine haksız 
rekabet yaptığı zaman ülke bundan ne kazanacak? Doğru pazarlanacak mı? 
Bunları düşünmeden bizim turizm pastamız böyle biraz değişik bir şekilde 
gelişti. Ve de tabi koordinasyon eksikliği tüm bu olaylarda bize sorun yarattı 
diyelim. Ben çok fazla bu konuya girmeyeceğim, ama bunu çok iyi anlamak 
lazım ki Türkiye’nin elindeki bu sorun Bodrum’a da yansımış ve bugün 
konuştuğumuz sorunların aslında çoğu bundan kaynaklanmaktadır. Yani 
otellerimizin işte niteliği, yeterliliği, denetimi ayrıca hukuki acente sayısı, 
burada sunulan hizmet gibi pek çok konu Bodrum’a da yansımıştır. Ama ben 
popülist bir şey söyleyeceğim en azından turizm pazarlamamız açısından ben 
Bodrum’un yine de şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye’nin çok daha 
turizm açısından geri dönüşümü çok daha zor yerleri var. Mesela Antalya belki 
daha büyük bir marka olmuş durumunda ama bugün Antalya turizminin daha 
çok para kazanır hale gelmesi Bodrum için daha kolay. Çünkü Antalya o kadar 
“mas turizmi”ne girdi, o kadar çok otel yaptı ki dünyanın hiçbir yerinde bir 
il dahilinde 200’e yakın 5 yıldızlı otelin olduğunu, dünyada başka bir yer yok. 
Çünkü öyle bir şeye izin verilmiyor. Ruhsat verilmiyor. Kapasitesi neyse o kadar 
yapılıyor. Biz bunu yapamadığımız için, ki orda ki fiyatlar bir türlü istenilen
seviyeye gelemez. Ama biz turizmi pazarlarken, dediğim gibi Amerika’ya 
çalışıyorsam bir Amerikalı grubu Antalya’ya getiremiyorum bile. Çünkü yok 
yani orda düzgün bir fiyat ödemek istiyor, düzgün bir yemek istiyor, bir yemeğe
rahatlıkla 100 dolar vermek istiyor, bir tura rahatlıkla 50 dolar vermek istiyor, 
sonra götürdüğüm zaman 5 dolara 10 dolara birbirlerini kırarak garip garip turlar 
yapmaya çalışıyorlar. Bu hizmeti istemiyor, kaliteli hizmet istiyor. Ama Bodrum 
hala butiktir, Bodrum hala bir Antalya’ya kıyaslandığı zaman en azından biz 
turizmcilerin broşürlerinde mas turizm olarak satılmaz. Belki var 1-2 operasyon 
buraya gelen ama Bodrum’un o yarı bozulmakta olan işte her şey dahil sistemi ya 
da mas turizmi düzeltmek bence çok daha kolay. Dolayısıyla Bodrum hiç moralini 
bozmadan belki de Türkiye’de bu strateji ve planlamayla giderse en kısa zamanda 
kendisini düzeltebilecek destinasyonlardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Tabi 
Bodrum’un bir özelliği ve de çok büyük bir şansı daha var; Mavi Yolculuk. Yani 
neredeyse Bodrum’da icat edilen diyeceğim, belki bütün Ege’ye has bir ürün ama 
gerçekten Bodrum’da gelişmiştir. Şu anda belki orada da bir enflasyon var, orada
da fiyatlarda düşme var. İşte o Kabin Charterlar en son gördüğümde 200 dolarlara
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/ eurolara filan düşmüştü. Bu kadar düşünmemize de gerek yok yani burada haksız
rekabet olmazsa, kayıt dışı olmazsa, herkes birlikte para kazanmaya karar verirse, 
bizim inanılmaz güzel koylarımız, inanılmaz güzel hizmetimiz, yemeğimiz, 
doğamız, havamız her şeyimizle bize has ve sadece burada yapılabilecek çok 
güzel bir ürün. Onun için Bodrum mavi yolculuğa mutlaka sahip çıkmalıdır. 
Mavi yolculuk yapılan koyların imara açılması diye bir şey... Yani söz konusu 
olmamalıdır.

Çünkü denizli otel her yere yapılabilir. Ama o mavi yolculuk yapılan koylar yok. 
Onun benzeri yok ve o insanlar o mavi yolculuğu o koyda sadece uyandığında 
gökyüzünü ve ağacı görmek istediği için yapıyor. Yoksa biz oraya oteller ve 
evler doldurursak oraya artık o mavi yolculuk gelmez. Onun için Bodrum ne 
yapacak yapacak asla buna izin vermeyecek. Buna izin vermeyi düşünen otorite 
de bizlerden birisi olacağına göre o da böyle bir şey düşünüyorsa bile bundan 
vazgeçecektir. Çünkü Türkiye’de yer mi yok yani Türkiye’de arsadan bol bir şey 
yok. Ama o kıyılarımıza tabi ki kesinlikle dokunmamamız gerekir.

Ben dediğim gibi çok fazla her şeyi tekrar etmek istemiyorum. Ama benim 
elimde bir doküman var size ondan bahsetmek istiyorum biraz. Burada belki 
bugün bütün konuştuklarımızın bir özeti. SCAL olarak biz de bu sene 2007 
temamız Turizmde Sürdürülebilir Gelişme. Hep bir sürdürülebilir turizm 
lafı dolaşıyor biliyorsunuz, bugün de çok kullanıldı. Biz bunu bir adım ileri 
gittik ve Dünya Turizm Örgütü’ nde geçen gün toplantımız vardı onlar da bunu 
kabul ettiler. Artık sürdürülebilir turizm değil, turizmde sürdürülebilir 
gelişme dememiz lazım. Çünkü artık gelişmiş veya gelişmekte olan küçük ve ya 
büyük ölçekli, bundan böyle dünyadaki her destinasyon turizmini geliştirirken, 
sürdürülebilir şekilde geliştirmek zorunda. Çünkü turizm belli bir noktaya 
geldi, dünya tabi bu belli bir noktada kullanılıyor, ama çevreye verdiği zarar, 
çevreye uyumu, çevreye verdiği fayda gibi bir takım nosyonlar var ki bunları 
düşünmeden turizmin gelişmemesi gerekiyor. Ve bu konuda Dünya Turizm 
Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı birlikte bir rehber hazırladırlar. 
12 ana maddede kriter oluşturdular. Turizm Örgütünün web sitesinde de bunları 
bulabilirsiniz, ben çok kısa başlıklara değinmek istiyorum. Bundan böyle bir 
bölge, bir çevre turizmle ilgili bir karar vereceği zaman bunun sürdürülebilir 
turizm olması gerekir. Bunun içinde 12 tane kıstas, 12 tane süzgeci oluşturan
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madde var. Yani yaptığımız iş bunlara uygun mu diye eğer sorarsak o zaman 
biz düzgün turizm yapıyor olacağız. Bunlar nedir? Tekrar onu da söylüyorum 
sürdürülebilir turizm bizde böyle şey gibi algılanıyor, sanki bir turizm türü ya 
da bir lüks ya da ekstra bir şey gibi. Hayır bundan sonra yaptığımız her kararı 
alırken, sürdürülebilir mi diye bakacağız. Burada 12 tane amaç etrafında bu yazı 
toparlanmış;

Birincisi ekonomik dayanıklılık:
Yani uzun vadede yapılan tesisler ekonomik mi, karlılık arz edecek mi ve rekabete 
karşı dayanıklı olabilecek mi ve de yeni teknolojilerle donatılmış mı? Yani ömrü 
uzun mu? Yapacağımız şeyleri kısa vadede yapmamalıyız.

Yerel fayda:
İkinci madde çok çok önemli. Bizim bugün maalesef bazı yerlerde yaptığımız 
turizm soyutlanmış, turist soyutlanmış, halk soyutlanmış, nerdeyse araya bir tel 
örgü koyacağız. Böyle bir şey yok. Turist gittiği yerde insanlarla iç içe olmak 
istiyor. İç içe olmanın da ötesinde turist, geldiği bölgeye refah getirmesi için 
turizm endüstrisi var. Bunu unutmayacağız. Dolayısıyla yerel fayda sağlıyor 
mu? Buraya eğer bir turizm geliyorsa, bu turizmin bize katkısı nedir, bizim 
buradaki refahımızı maksimize edecek bir potansiyel getiriyorsa gelsin gözüyle 
bakmamız lazım.

İstihdam kalitesine katkı:
Evet bu kadar çok turizm geliyor, Türkiye’ye ama tabi istihdamımıza katkısı 
nedir? Sadece o kişilerin işe alınmasıyla iş bitmiyor. O istihdamda çalıştırdığımız 
insanların maaşı artıyor mu, eğitim düzeyleri artıyor mu, kaliteleri artıyor 
mu, yoksa biz onları sadece hala asgari ücretle mi çalıştırıyoruz? Dolayısıyla 
turizmi bir ülkeye getiriyorsak, o kullandığımız ve geliştirdiğimiz istihdamın 
da hem kalitesinin hem de adedinin artmasının faydası olmasının düşünülmesi 
gerekiyor.

Sosyal adalet:
Gene turizmden uyarlanan tüm toplum genelinde fırsatların geliştirilmesi ve 
herkesin erişebileceği gelir düzeyini de kapsayan ekonomik ve sosyal çıkarların 
en yaygın biçimde dağılımının sağlanması.
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Konuk memnuniyeti:
Tabi ki çok önemli. Bizim burada ağırladığımız ziyaretçiler için güvenli, 
tatmin edici ve memnun kalacakları ve herkesin ayrımcılık şüphesi olmaksızın 
erişebilecekleri bir deneyimi sağlayabiliyor muyuz?

Yerel yönetim:
Demin konuştuğumuz gibi ve herkesin sabahtan beri söylediğimiz en önemli 
konu yerel otorite kendi içinde tüm planlama ve karar alma süreçlerine tüm 
paydaşlarla birlikte karar verecek. Yani burada yapılacak tüm turizm hareketinin 
hep birlikte ve yörenin gelişimine uygun bir şekilde ve buraya nasıl fayda 
sağlaması gerektiği birlikte işte burada kurulacak, bu birlikte paylaşanlar birlikte 
karar verecekler ki birlikte katılımcı olsunlar.

Toplumsal menfaat:
Bu da bence en önemli maddelerden bir tanesi. Bu bahsedilen beldenin 
sosyo¬kültürel istiap haddi, taşıma kapasitesi, koruma / kullanma dengesi her ne 
derseniz, çok çok önemli göz önüne alınmalı.

Yani Bodrum bundan sonra oturacak ve diyecek ki; bizim kapasitemiz nedir? 
Biz burada ideal ne kadar turist ağırlamalıyız? Bu kadar turiste ne kadar 
yatak gerekir? Ne kadar rentacar gerekir? Ne kadar acente gerekir? Ne 
kadar uzmanlaşmış acente gerekir? Ne kadar restoran gerekir? İnanın 
bunu yapmamız lazım. Bunu yapmadığımız zaman her şey rafta kalır. Çünkü 
hizmette dediğim gibi eğer 3 tane kuyumcu yetiyorsa 700 tane açılıyorsa, siz 
ne yaparsanız yapın orada bir şeyler bozulacaktır. Ya da lüzumundan fazla otel 
eğer yapılırsa, o fiyata satılamayacaksa dünyada arz - talep dengesi denen bir
şey var, bir faydası yok bunu yapmanın. Parayı sokağa atalım birisi bulsun 
sevinsin daha iyi. Halbu ki olan tesisi mi düzelteceğiz yoksa şu noktada çok 
güzel bir yer var orası boş, buraya yapalım, şu amaçla yapalım mı diyeceğiz? 
İşte golf mu diyeceğiz, deniz mi diyeceğiz, dağcılık mı, binicilik mi? Adını 
koyarak, turizm çeşitlendirmesi diyoruz. Bu yarımada da bile turizmi 
çeşitlendirmek için binlerce neden var. Çeşidini, nedenini hepsini bir araya 
koyup, bir plan dağarcığında işte strateji budur zaten. Sayın Kaymakamımızın 
da söylediği gibi. Strateji bu yol demektir aslında. Nereye ulaşmak istiyoruz, 
hangi çeşit türleri yapmak istiyoruz, buna uygun yatırımımız nedir? Guletler 
daha mı nitelikli olsun, kaç tane olsun, guletleri de sınırlamak lazım, bu da
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sonsuz değil. Çünkü onun da sayısı çok arttığı zaman onun da fiyatı düşüyor.Ama
o alır guletini, imal etsin, gitsin başka bir yerde işte bir sürü koyumuz var daha 
gulet yapılabilecek. Ama burada yoğunlaşmasın, burada da o ruhsatlar gerçekten 
kullanılsın. Yani sürdürülebilir dediğimiz, sağlıklı dediğimiz gelişmenin aslında 
hepsinin adının konmuş, nedeni, ne içini belli olmuş bir yol haritası bence.

Kültürel zenginlik:
Tabi ki kültürel zenginlik ön plana çıkmalı. Çünkü Akdeniz kültürlerinin çoğunda 
güzel kültürler var. Fakat son 10 yıllarda bir mas turizm, “bir” deniz, güneş, kum 
turizmiyle kültürel miras bir tarafa bırakılmış, sadece deniz satılıyor. Halbuki 
Akdeniz’in özellikle Bodrum’un bu kültürel ve tarihi mirasına sahip çıkıp, bunu 
da ön planda tutan bir turizm ürünü yaratması lazım.

Fiziksel bütünlük:
Aynı şekilde kentsel ve kırsal peyzajın korunması, bizim görüntü kirliliğimiz 
Türkiye’ye has bir şey. İnanılmaz bir tabela. Yurt dışına gittiğim zaman en çok 
hayran olduğum şeylerden bir tanesi, bunlar niye tabelasız yaşayabiliyorlar. 
Böyle her renk, her boy, her yerde yani şu tabelaların yasaklanması lazım. 
Dünyada da bu tabelasız olabiliyorsa insanlar, bizimde bir dünya standardına 
bakıp, bu görüntü kirliliğinden kurtulmamız lazım. Çünkü o, çevrenin insanını 
rahatsız etmemesi lazım. Gözlerini dinlendirmesi lazım.

Biyolojik çeşitlilik:
Gene bizim Türkiye’de ve Bodrum’da da gerek doğal alanların, gerek vahşi 
yaşamın korunmasını desteklemek, bunların zarar görmesini minimize etmek 
gibi biyolojik dengenin bozulmamasma dikkat edilmesi gerekiyor.

Kaynak verimliliği:
11. madde.

Çevresel temizlik:
Tabi ki söylemeye gerek yok. Hava su ve kara kirliliğinin turizm girişimcileri 
açısından önemi malum. Mutlaka çevrenin temizliğine dikkat edilmesi lazım.

Bu politikaları yaşama geçirmek içinse değişik ölçüm aygıtları öneriyor dünya 
teknik örgütü ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı. Ölçüm aygıtlarından 
hemen iki tanesi;



168

Bir göstergelerin saptanması ve izlenmesi.

İki ve en önemlisi tekrar dile getiriyorum, turizm limitlerinin sınırlarının 
tanımlanması.

Bunlar bizim için değil, bunlar dünya için konulmuş, tavsiye edilen, dünya 
turizm örgütünün tavsiye ettiği çalışmalar. Yani sorun sadece biz de değil, 
benzer sorunlar Akdeniz çanağında, dünyanın birçok ülkesinde yanlış ve farklı 
gelişmeler var. Ama biz bunlara dikkat edersek yani giderek uygulanabilen bir 
model olduğu için burada bahsetmek istiyorum. Kumanda ve kontrol aygıtları 
var tabi, burada en önemlisi mevzuatlar, yönetmelikler, kaideler kuralların 
konması, arazinin kullanım planlamaları. Tabii birde gönüllü önlemler var. 
İşte SCAL gibi, bizim gibi dernekler gibi bir takım gönüllü kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşlarının, belki bu yerel yönetimlerden, kuvvetlerden daha hızlı bir 
şekilde özendirici program yapmaları, ödüller vermeleri gibi. Mesela biz SCAL 
olarak dünyada 2002 yılından beri eko-turizmi ödüllendiriyoruz. Türkiye’den 
de bu ödülü alan kişiler oluyor. Bu programı ben yürütüyorum orada. Amacımız 
eko-turizmin önemini artırmak, önemini dünyaya göstermek ve güzel örnekleri 
çıkarıp, dünyaya örnek olarak göstermek. Ve buna teşvik etmek. Mesela geçen 
sene en son TEMA’ ya verdik bu ödülü, cami projesiyle.

Ben hemen kapatıyorum. Özet olarak; ne özel sektör tek başına, ne de kamu tek 
başına çalışamaz. Mutlaka sabahtan beri söylediğimiz gibi bütün paydaşların bir 
araya gelip, hedefleri ve yol haritasını çizip, birlikte istişare ederek, birlikte elini
taşın altına koyarak, bizim deyimimizle, özellikle orada yaşayan insanların, bir 
arada birlikte gidecekleri yolu çizmeleri gerekiyor. Dediğim gibi ben çok uzun 
konuştum. Burada kesiyorum.

Teşekkür ediyorum, sağ olun. 
Hülya ASLANTAŞ
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Muhterem İLGÜNER’in Sunumu

Değerli Konuklar, Kıymetli Konuşmacılar, Teşekkür Ediyorum. Şehirlerimiz 
ve yörelerimiz markalaşırsa ülkemiz zenginleşir... Her şehir, her yöre hatta her 
ülke dünya refahından pay almak için yarış içindedir. Amaç; daha iyi anılmak ve 
hatırlanmak, ziyaret edilmek, orada üretilen ürün ve hizmetlere değer katmak ve 
böylece o şehrin, yörenin itibarını ve gelirini arttırmaktır.

Ancak, bir şehir veya yöre markasının yaratılması bir ürün ya da hizmet 
markasının yaratılmasından daha zorlu bir süreçtir. Başarılı bir şehir, yöre 
markası için birçok dinamiğin harman edilmesi ve bir arada kullanılması 
gerekecektir. Bunun için de herkesin paylaşacağı inanılır, tutarlı ve bağlayıcı bir 
öngörü (vizyon) hazırlanmalıdır. Globalleşme, her şeyde olduğu gibi şehirlerin 
markalaşmasında da etkili olmaktadır. Globalizm dünyayı küçültmekte, sınırlar 
hem ekonomik hem de kültürel anlamda silikleşmekte, kaybolmaktadır. Bu 
nedenle, ülkelerden daha çok şehirler önem kazanmaya başlamıştır. Teknoloji ve 
iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle şehir ve ülkeler, diğer şehir ve ülkelerle 
her anlamda yakınlaşmaktadır. Bunun sonucu olarak da sermaye, işgücü ve bilgi 
de sınır tanımamaktadır. Dünyanın sınırları kalkarak bir bütün olma yolunda 
ilerlemesiyle her bir ülke, şehir dünya standartlarına göre yapılanmak ve dünya 
insanının beklentilerine cevap verebilecek hizmetler sunmak durumundadır. 
Globalleşmeyle kolaylaşan mal ve insan dolaşımı uluslararası birliklerle (AB 
gibi) ivme kazanmaktadır. Amaç ise ileri bir standarda ulaşmaktır. Ancak hangi 
standarda ulaşılırsa ulaşılsın bir yatırım için yatırımın yapılacağı yer önem 
kazanacaktır. Seçilen bu yerin öncelikli ve en büyük etkisi ise yakın çevreye, 
daha sonra da o şehrin içinde bulunduğu ülkeye olacaktır. Bu ise markalaşmanın 
önemini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak globalleşmeyle birlikte sınırların 
kalkmasıyla ortaya çıkan ‘aynılaşma’ da şehirler fark yaratarak bu aynılık içindeki 
en iyileri çekmeye çalışırlar. Bu farklılaşma yarışında şehir kendisinde zaten var 
olan özellikleri (iklim, doğal güzellikler, tarih, kültür gibi) kullanmakla birlikte
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yatırımlarla da (eğitim, sağlık birimleri gibi) seçilme şansını arttırmaya çalışır. 
Ülkelerin refahı sahip olduğu parçaların toplamından ibarettir; şehir ve yöreler. 
Bundan böyle, ülkeler, rekabet güçlerini şehirlerinin rekabet güçleri arttıkça 
arttırabileceklerdir. Şehir - yöre algılamalarını çeşitlendirip güçlendirdikçe ülke 
algılanması bu gelişmeden olumlu olarak etkilenecektir. Şehirler geleceğin 
önemli aktörleri olacaktır.

Yeni dünya ekonomisinde her şehir bir diğeri ile ekonomik avantaj elde etmek 
için rekabet halinde olacaktır. Globalizm ve teknolojik gelişmeler sonucu; 
internet, kablosuz erişim, taşınabilir bilgisayar ve ev ofisler nedeniyle bir yerde
yaşayıp başka yerde iş yapma şansı doğmuştur.

İş dünyası, bilinen belli endüstri bölgelerinden iş gücünün daha kaliteli, maliyetlerin 
daha az, insanlara ulaşmanın daha kolay olduğu, kısacası daha avantajlı bölgelere 
kaymak için arayış içerisindedir. Örneğin; Güney Kaliforniya’daki eğlence 
endüstrisi Kanada ve Yeni Zelanda’ya, New York’daki yeni finansman araçları
Londra ve Dublin’e, Kaliforniya ve Austin’deki bilgisayar ürünleri Sydney’e, 
Washington’daki uydu ve iletişim işi Finlandiya’ya, Seattle’daki yazılım ve 
yenilikçi perakendecilik işi Hamburg’a, Boston’daki bio-teknoloji Vancouver 
ve Brüksel’e gitmektedir. Sanayi çevreleri bu şekilde bir arayış içerisindeyken 
markalaşmış ve bu iş kollarına ulaşabilmiş şehirler ve ülkeler bu endüstri 
kollarının yeni mekânları olma şansına sahiptirler.

Globalleşmedeki bu hızlı ivme, dünya nüfusuna oranla az olan kaynaklardan 
daha fazla pay alma isteği ve çabasını arttırmıştır. Çünkü artık sınırlar yoktur ve 
herkes her şeye ulaşabilmektedir. Kıt kaynaklar nedeniyle de şehirler kendilerini 
ön plana çıkararak bu kaynaklara sahip olmaya çalışmaktadır. Yaygınlaşan 
ekonomik coğrafya hem ücretli çalışanlara hem de kendi başına iş yapanlara 
önemli ölçüde seçme özgürlüğü tanımaktadır ve bu nedenle kuruluşlar insanların 
yaşamak istedikleri yerleri seçmektedirler. İnsanlar her yerde yaşamaya ve 
çalışmaya başlayınca şehirler önem kazanmakta, yeni gelişen şehirlerin eski ve 
yerleşik şehirler ile rekabet şansı artmaktadır. Sadece Avrupa’da, 500 bölge ve 
150,000 yerleşim birimi aynı kıt kaynaklar için rekabet halindedir. Dünya çapında, 
nüfusu 1 milyon ve üzerinde olan 300’den fazla şehir, daha fazla yatırımcı, daha 
fazla ziyaretçi ve daha nitelikli - değerli bir nüfus için yarışmaktadır.
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Şehirler nitelikli - değerli nüfus için her zamankinden daha yoğun ve daha 
geniş anlamda rekabet etmektedir. Dünya üzerindeki kıt kaynakların sahibi 
yatırımcılar nitelikli insanları takip eder. İnsanların ise iyi bir yaşam sunan 
bölgeleri tercih ettiği düşünülürse, kıt kaynaklara sahip olmak için şehirlerin 
kendilerini tercih edilir konuma getirmelerinin gereği anlaşılır. Şehirlerin ve 
yörelerin markalaştırılması konusu ise ürünlerin markalaştırılmasıyla benzerlik 
göstermekle birlikte daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Temelde şehirler de global 
markette pazarlaması yapılacak ürünlerdir. Şehirlerin tanıtılması, pazarlanması 
veya markalaştırılmasından söz edildiğinde akla ilk gelen o şehre turist çekmekten 
ibarettir.

Fakat bu, şehir markalaşmasının meyvelerinden sadece biridir. Markalaşma, 
olgunlaşma sürecinde olduğu gibi sonucu itibariyle de çok yönlü bir çalışmadır.

Markalaşmak nihayetinde pazarlamayı hedefler ve şehirlerin pazarlanması
da, bir şehrin hedef kitlenin ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmesi, 
düzenlenmesi demektir. “Bu şehirde benim için ne var ?” diyen; yerleşmeyi, 
yatırım yapmayı ve ziyaret etmeyi düşünen insanlara bir cevap hazırlanmalıdır. 
Marka olan şehirler artık sadece bir şehirden fazlasını ifade ederler. İnsanların o 
şehre yükledikleri değer, yani marka, şehrin önüne geçer.

Avrupa’daki şehirlere baktığımızda; markalaşma çalışmalarının ülkelerini 
kalkındırdığım, ziyaretçi ve yatırımcı sayısını arttırdığını, bunun yanı sıra Avrupa 
Birliği ile olan ilişkilerinde ilerleme sağladığını görürüz.

Şehirlerin markalaşması bir turizm tanıtım çalışması değildir. Bir kaç afiş ve
broşür hazırlanarak bunların yurtdışında belirli yerlerde dağıtılmasıyla sağlanacak 
bir başarı hiç değildir. Markalaşma, o yerin bir bütün olarak, tüm özellikleriyle 
markalaşması ve her anlamda ilerlemesi anlamına gelir ki bu çalışmanın kapsamı 
dışarıdan gelecek kişilere / yatırımlara yönelik olduğu gibi şehrin kendi insanına 
/ yatırımcısına da yöneliktir. Çünkü nihai amaç şehre gelecek ve şehirde olan 
değerleri şehirde tutacak bir ortam oluşturmaktır.

Marka olmuş bir şehir veya yöre, ürünlerde olduğu gibi bir kalite göstergesidir 
ve insanlarda bağımlılık yaratır. Bir şehre bağımlı olunması ise şehrin ekonomik
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anlamda kalkınmasına, gelişmesine yardımcı olur. Güçlü bir marka şehir, 
tüketicisinin gerçek ya da algılanan ihtiyaçlarının tamamını karşılar. Sadece 
görüntüden ibaret olmayıp, sahip olduğu kimlik ile muhtemel tüketici ve diğer 
menfaat gruplarının zihnine yerleşir ve bir eylem oluşmasını tetikler; daha sık 
ziyaret edilir, yerleşilir, yatırım yapılır.

Markalar, şehirlere onları yukarıya taşıyacak bir katma değer ilave ederler, 
böylece olduklarından daha fazlasıymış gibi algılanırlar ve bu da onlara bir 
ekonomik artı değer olarak geri döner. Önce işlev nedeniyle tercih edilir, daha 
sonra artı değerler nedeniyle bağımlısı olunur. Artı değer marka bağımlılığı 
yarattığı zaman bu bağımlılık başarının anahtarı olur. Yerlerin ve yörelerin 
markalaştırılması, o yerin en iyi şekilde tanımlanması sonucu bir taraftan 
turizm ve yatırım açısından ilgiyi üzerine çekerken belirli bir itibar uyandırmak 
ve insanların aklında yer edinmektir. Ne var ki, bu hedefe sadece bir reklam 
ve logo çalışmasıyla ulaşılabileceği düşünülmektedir. Aslında bunlar büyük 
bir marka stratejisinin küçük adımlarıdır. Tıpkı bir buzdağında olduğu gibi 
görünen küçük kısım logo gibi görsel çalışmalardır, ama suyun altındaki büyük 
kitle ise asıl strateji kısmıdır ve bu olmadan logo ve reklam çalışmaları sadece 
büyük harcamalar olarak kalacaktır. Eğer şehirler, insanların yaşam tarzları için 
birbirleri ile rekabet ediyorsa bu konuda başarı sağlayabilmek için güçlü birer 
marka olmak zorundadırlar. Marka olmak yolunda ise her şehrin farklı bir tarzı, 
yapısı vardır. Bu farklılık anlamında da şehirler ne kadar zengin olursa, ülkeler 
de o kadar zengin olur.

Şehirler, kendisini diğerlerinden farklı kılan noktaları sayesinde ön plana çıkarlar. 
Ayrıca şehirler ve ülkeler içinde barındırdığı yapılardan, doğal güzelliklerden vs. 
daha farklı, bir bütün imaj oluştururlar; ‘Özgürlükler Ülkesi Amerika’ gibi. Belki 
başka ülkelere de Özgürlük Heykeli dikilebilir, New York’taki binaların aynısı 
yapılabilir. Ne var ki aynı atmosfer sağlanamaz. Çünkü her ülkede ve şehirde 
bu yapıların kültür, gelenek - görenek ile birleşimi sonucu oluşan atmosfer 
birbirinden farklı olacaktır.

Bir şehrin markalaşması, sınırları aşıp dünyaya ulaşması demektir. Bu da sadece 
o şehre değil, o bölgeye hatta ülkeye fayda sağlar. Bir ülkedeki birçok şehir 
markalaştığında ülkeye gelen yatırımcılar ve ziyaretçiler, bu durumu ülkedeki 
renklilik ve imkânların çokluğu olarak değerlendireceklerdir.
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Bir markanın güçlü olabilmesi için önce işe yaraması gerekir. İşlevsellik güç ve 
belirginlik demektir. İtici güç şehrin işlev kalitesidir; bir ihtiyacı karşılaması, bir 
sorunu çözmesidir. İşlevsellik gözle görülebilir fayda demektir.

Şehirler yabancı girişimleri, özellikle de Uzak Doğu ülkelerini, yatırımlar için 
çekmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışma tabii ki sadece ücret, stratejik konum gibi 
faktörlerle değil, aynı zamanda yaşam kalitesi, kültür vs. gibi işlevsel olmayan 
faktörlerle de sağlanıyor. İşlevsel olmayan faktörlerin sözünü ettiğimiz işlevsel 
faktörlere göre taklidi zordur ve bunlar o yerin veya yörenin kişiliğini oluşturur. 
İnsanlar ise çoğunlukla yerlerin kişiliklerine göre tercihlerini yaparlar.

Şehrin başarılı bir marka olabilmesi için tanımlayıcı ve ayırt edici özelliklerinin 
en iyi şekilde belirtilmesi gerekir. Bunların içinde işlevsel ve işlevsel olmayan 
özellikler bulunmaktadır; şehrin görünümü, insanların şehir ile ilgili tecrübeleri, 
insanların şehre olan inançları ve bağlılıkları, şehirde yaşayan insanların 
özellikleri ve şehrin neyi temsil ettiği gibi. Bir şehir önce; istihdam, sanayi, 
iskân, toplu ulaşım ve eğlence / dinlence imkânları; işlevselliği nedeniyle arzu 
edilen bir yer olmalıdır.

Gerçek marka şehirler, sadece işlevsel faydalar değil, işlevsel olmayan artı değerler 
sunarlar. Şehir ile olan deneyimler, şehirde bulunan ya da yaşayan kişilerden 
edinilen bilgiler, olsa da olmasa da şehrin etkisine duyduğumuz inanç ve şehrin 
sağladığı itibar, gösteriş, gibi. Bunun yanı sıra ürünlerin markalaştırılmasında 
olduğu gibi var olan bir ihtiyacı ortaya çıkarmak veya ihtiyaç yaratmak da o 
şehir adına yeni fırsatlar doğurur. Bu noktada doğru tespit çok önemli olup 
uygulanacak strateji için de belirleyicidir. Bu tanımlamalar doğru bir şekilde 
yapıldıktan sonra, şehrin takip eden yapılanmalarına da yol gösterici bir etkisi 
vardır. Örneğin şehrin belirli özellikleri için şehre gelen insanlara yönelik, bu 
özelliğiyle örtüşen yeni yapılanmalar sunulması şehre artı bir değer kattığı gibi 
yeni kitlelerin dikkatini çekerken var olan kitleyi de soğutmaz. Tam tersine 
eğer şehrin markasına uymayacak bir çalışma söz konusu olursa, bu bir zıtlık 
ve karmaşıklık yaratabilir ki bu karmaşıklık sadece dışardan gelecek insanlara 
yönelik değil, şehir sakinlerine yönelik de bir rahatsızlık verebilir.

Bir şehrin markalaşmasında öncelikle o şehir iyi tanınmalı, neyi temsil ettiği,
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benzerlerinden farkı, o yerin insanlarda nasıl duygular uyandırdığı tespit 
edilmelidir. Ancak bu aşamalardan sonra en doğru konumlandırma yapılabilir. 
Oluşturulan bu konumlandırma ile bir “marka kimliği” ortaya çıkar. Marka 
kimliği yaratma konusunda en önemli nokta hedef kitlenin o markayı nasıl 
algıladığıdır.

İnsanlar o şehri, şehirle ilgili verilen mesajları nasıl algılıyor; asıl önemli 
olan budur. Çünkü marka, insanların zihinlerinde oluşur. Şehir hakkında ne 
düşündükleri, şehre ne anlam yükledikleriyle şehir marka olur.

Bir yerin potansiyeli, o yerin konumu, iklimi ve kaynaklarından çok insanlarının 
istek, yetenek, enerji, değer ve organizasyonuna bağlıdır. Elinde kendisini farklı 
kılan doğal güzellikler, tarihi miras, kültürel öğeler vs. olan bir yerleşim yeri 
eğer bu özellikleri kullanma adına bir çaba göstermiyor, organize olamıyorsa 
bu değerlerin hiç bir kıymeti olmaz. Bu nedenledir ki büyük şehir, önemli 
konum, marka için yeterli değildir. Önemli olan şehrin sahip olduğu varlıkların / 
değerlerin geliştirilip, bunların iletişiminin sağlanmasıdır.

Her yerin farklı bir tarihi, kültürü, siyaseti ve yönetim şekli vardır. Bu nedenledir 
ki bir yere uygulanıp da başarılı olan bir strateji başka bir yerde aynı sonucu 
doğurmayabilir.

Ürünlerde olduğu gibi şehirlerde de şehrin farkını ortaya koymak, konumlandırma 
açısından büyük önem taşır. Konumlandırmak ise şehrin, insanların zihinlerinde 
nasıl yer etmesinin, nasıl  hatırlanmasının  istendiğiyle  ilgilidir.

Şehirlerin marka olması; doğal güzellikleri, iş yerleri veya tarihi değerlerinden 
çok bunların şehrin kişiliğini oluşturması sonucu insanların zihinlerinde edindiği 
yer, statüdür. Her şehrin ayrı bir kültürü vardır ve insanları çeken bu kültürdür. 
New York, İstanbul ve Amsterdam’da benzer iş merkezleri, plazalar yapılabilir. 
Fakat bunun, o şehrin yapısıyla birleşip bir kültür oluşturması sonucu her bir 
şehir kendine özgü bir yapı sunar. Bu nedenledir ki nasıl İstanbul bir New York 
olamazsa, Maraş Bursa, Edirne de Konya olamaz. Önemli olan buradaki artı 
değerleri görebilmek ve gösterebilmektir. Her şehir farklı zenginliklere sahiptir. 
Ne var ki şehirlerimiz bu zenginliklere sahip olduklarının farkına varmaz veya
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bu zenginlikler   iyi   yönetilmezse   elimizdeki   fırsatları   iyi   değerlendirememiş 
oluruz ki bu büyük bir kayıp ve göz yumuştur. Özellikle Türkiye için 
düşündüğümüzde stratejik konumu nedeniyle önemli bir noktada olup, birçok 
tarihi, kültürel ve doğal güzelliği bir arada bulunduran Türkiye hem ülke olarak 
hem de şehirleri anlamında avantajlı bir durumdadır. Bize düşen ise bunları en iyi 
şekilde analiz edip ortaya koymaktır. Böyle bir çalışmada hiç kuşkusuz yönetimin 
ve şehrin ortak çıkar gruplarının önemi ve etkisi büyüktür. Şehri tanımak adına 
yapılan araştırmalarda ve markanın ne olacağı konusundaki çalışmalarda şehrin 
bu kilit birimlerinin (ki bunlar; belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, birlikler, 
özel ve kamu kuruluşları ve organizasyonlar vb.’dir.) önemi büyüktür.

Marka, ait olduğu şehirden daha fazlasını ifade etmelidir. Bu ise, şehrin fiziksel
özelliklerinden daha az, sağlanacak yaşam tarzından daha çok bahsetmek 
demektir.

Şehirler markalaşırken, dünyanın o şehirden söz etmesinden çok; belirli 
metotlarla o şehrin sunduklarından dünyanın haberdar olması sağlanır ki bu 
şehrin nasıl bir şehir olduğu konusunda bir tanımlama getirmenin de en iyi 
yoludur. Buradaki önemli nokta ise tek ve güçlü bir mesaj kullanılmasıdır. Eğer, 
bir şehir birçok yönüyle ortaya çıkıp farklı şekillerde kendisini konumlandırmaya 
çalışırsa, burada elde edilecek tek şey kaostur. Bu nedenledir ki marka, şehrin 
sunduklarının bir toplamı olarak ele alınabilir. Şehirlerin markalaşma yönünde 
bir stratejiye sahip olmaları, şehirdeki her birimin ve her etkinliğin bu yönde 
çalışması demektir. Tüm mesajlar aynı hedefe yönelmelidir. Bu da ancak dikkatli 
bir marka çalışmasıyla mümkündür.

Bu noktada şehir, markanın ne olduğu konusunda hem fikir olmalıdır. Kendisini
iyi tanımlayamayan veya kendi içinde çelişen bir şehir dışa karşı başarılı bir 
marka görünümünde olamaz.

Yerleşim yerlerinin markalaştırılmasında yönetim önemli bir yer tutar. Yönetim, 
markalaşma için gerekli birimleri - ortakları bir araya getirir ve çalışma düzenlerini 
sağlar. Dünyada görülen markalaşma çalışmaları genellikle kamu ve özel sektörün 
ortak ürünüdür. Belediye başkanları çalışmalarda birebir yer almakla birlikte
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mali açıdan da bölgedeki özel sektörün desteği ve belediyeden gelen yatırımlar 
önemli yer tutar. İnsanları ve kurumları tek bir hedef çevresinde toplamak 
liderlik ister. Bu nedenle yönetimin, yapılacak işlerin bilincinde olması, 
birlikteliği sağladığı gibi gelecek desteği de arttırır. Bunun yanı sıra bölgedeki 
diğer kuruluş ve birlikler de sahip oldukları güçlerini kullanarak birlikteliğin 
sağlanması anlamında katkıda bulunabilirler. Marka çalışmaları sonucu şehrin 
kalkınması şüphesiz şehir ekonomisine ve tabii ki oradaki iş kollarına da kalifiye
eleman getirmek, pazarı büyütmek, teknolojiyi geliştirmek anlamında fayda 
sağlayacaktır.

Ortak çıkar gruplarının bu şekilde bir araya gelmesi şehrin geleceği açısından 
büyük önem taşır. Şehrin yapısını bilen, daha da fazlası, o yapının içinde 
bulunan birimlerin bir arada ve dayanışma içinde olması ortak bir öngörü 
oluşturulmasında önemli bir adımdır. Bu ortaklıkta esas olan üye birimlerin 
çıkarları değil, şehrin çıkarlarıdır. Ayrıca bu yapılanmada yer alan birimlerin 
hiçbir şekilde birbirine üstünlüğü yoktur, tüm ortak çıkar grupları eşittir ve ortak 
paydaları şehrin markalaşmasıdır.İnsanların algıladıkları şehir tanımını bizim, 
onların algılamasını istediğimiz şehir tanımına mümkün olan en yakın şekilde 
verebilmek için hedef kitleye en uygun konumlandırma yapılmalıdır. Mesajın ne 
söylediği ve nasıl söylendiği çok önemlidir. Konurnlandırmaya en uygun şekilde 
belirlenen sloganlar akılda kalıcılığı sağlar ve tanımın daha net yapılmasına 
yardımcı olur.

Bütün şehirler marka değildir. Bir şehrin marka olabilmesi için bir nedeni olması 
gerekir.

Marka değeri olmayan şehirlerin çoğu, “aynı”ların bir arada olduğu sıkıcı 
şehirlerdir. Şehirler, bağımlı müşterilere dönüştürebilecekleri bir pazarı hedef 
seçmelidirler. Her yerleşim biriminin kendisini diğerlerinden farklı, üstün kılan 
bir özelliği vardır.

Önemli olan ise bu özelliklerin farkına varılıp ortaya çıkarılması ve uygun 
şekilde sunulmasıdır. Şehirlerin stratejik bir öngörüye sahip olmaları gerekir. 
Gelecek 10-20 yılda nerede olmayı hedefledikleri net ve gerçekçi bir şekilde
belli olmalıdır.

Şehirler pazar odaklı bir stratejik planı uygulamaya koymalıdırlar. Sahip oldukları
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ile ilgili gerçekçi bir pazar bakış açısına sahip olmalıdırlar. Doğal ve olası 
vasıflarını geliştirecek ve besleyecek sistematik ve uzun dönemli bir pazarlama
stratejisine sahip olunmalıdır. Şehir pazarlama çabaları, istenilen kimliğin 
seçilen hedef pazar tarafından kabul edilmesini sağlamalıdır. Hedef pazar, şehrin 
mesajlarını iletmek istediği kesim ve tüketiciler demektir.

Markalaşma çalışmaları pazarlama imkânlarının analizi, pazarlama stratejilerinin 
geliştirilmesi, pazarlama planlarının programlanması ve pazarlama çabalarının 
yönetimini kapsar.

Şehirlerin markalaştırmasında şehirler iyi tanınmalı; fırsatlar, olumsuzluklar, 
kuvvetli ve zayıf yönleri dikkatle incelenmelidir. Şehirler, “kim gelirse gelsin” 
düşüncesiyle markalaşma çabalarında bulunmazlar. Amaç, zengin turist, büyük 
yatırımcı ve değerli nüfustur. Hiçbir şehir her hangi bir vasfı olmayan nüfusu 
çekmek ya da yoksullukla, hırsızlarıyla, güvensiz olmasıyla ün yapmak istemez; 
şehrin statüsünü arttıracak kişileri hedeflerler.

Şehirler, marka konumlandırmasını hedef kitlelerine göre yaparlar. Örneğin, 
gençleri hedefleyen bir bölge eğlence, eğitim, sosyal yaşam üzerine bir
konumlandırmayı tercih ederken; emeklilere yönelik bir konumlandırmada sakin 
yaşam, temiz hava gibi konular üzerinde durulabilir.

Şehir markasının oluşturulmasında  hedef kitleye ulaşmak, özellikle de 
başlangıçta, çok büyük önem taşır. Doğru konumlandırma, doğru kanallarla, 
doğru kitlelere aktarıldığında anlam kazanır.

Nasıl ki her ürünün farklı bir alıcısı ve pazarlama şekli varsa, şehirler de böyledir. 
Her şehir her kesime hitap etmez ve her kesimin seçiciliği farklı kanallar 
doğrultusunda olabilir. Aynı şekilde bir grup bir şehre iş yerleri nedeniyle gelirken, 
farklı bir grup aynı şehre doğal güzellikleri için gelebilir. Fakat şehre gelen bir 
grup, başka bir grubu da şehre çeker. Üniversitelerin yoğunlaştığı şehirlerde aynı 
zamanda araştırma ve gençlikle ilgili çalışmalar yapan birimlerin ve firmaların
da artış göstermesi beklenir.

Her şehir, yöre farklı zenginliklere, imkanlara sahiptir. Bu varlıklar şehrin 
konumundan, tarihinden, ikliminden kaynaklanan dış etmenler olabileceği gibi
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yöreye özgü coğrafi ürünlerin bölgede yetiştirilmesi sonucu coğrafi işarete sahip
olma veya belirli bir ürün veya hizmet üretiminde yoğunlaşarak fark yaratmaya 
da dayanabilir. Bu bakış açısından yola çıkarak şehir marka stratejimizi üç ana 
başlık altında gerçekleştirmekteyiz;

Şehrin tarih, kültür, doğa, iklim gibi dış etkenlerine dayalı strateji,

Coğrafi işarete dayalı strateji,

Mevcut üretim kabiliyetlerine, öbeklenmiş üretici birliklerine dayalı strateji.

Tüm bu başlıkların ayrıntılarına geçmeden belirtmek gerekir ki belirtilen 
stratejilerden hangisi veya hangilerinin kullanılacağına şehir paydaşlarıyla 
yapılan görüşmeler sonucu daha başlangıçta karar verilebileceği gibi, bu karar 
araştırmalar sonucu bir ‘şehir yol haritası’ çıkarılmasıyla da verilebilir. Bunun 
yanı sıra bir strateji kapsamında yapılan çalışmalar başka bir stratejiye de 
yol açabilir. Örneğin, coğrafi işaret alınmasıyla başlayan bir süreç, o bölgede
öbeklenmiş üretici birliklerinin oluşmasını ve bu yönde yatırımcıların çekilmesini 
sağlayabilir. Bir diğer durum da öbeklenmiş üretici birliklerinin bulunduğu bir 
bölgede buna uygun tarihi veya doğal şartlar olması durumunda bu iki stratejinin 
kesişmesidir.

Kısacası yapılan çalışmaların temeli, şehir paydaşlarıyla ortak olarak belirlenen 
bir stratejide yoğunlaşarak etrafında bir koza örülmesi ve bu amaca yönelik tüm 
imkanların değerlendirilmesine dayanır.

Şehrin tarihi, kültürel, mimari ve doğal etkenleri ile markalaşması ülkemizdeki 
bazı bölgeler bulunduğu konum, bölgede şimdiye kadar yaşamış devlet, kişi 
veya kültürlerin etkileriyle belirli bir zenginliğe sahiptirler. Bu zenginliklere 
sahip çıkmak ve bunları korumak o şehri farklı kılacak bir unsur olabilir. Ne var 
ki bu değerler kimi zaman yeteri kadar araştırılmadığı, kimi zaman işlenmediği 
veya öneminin farkına varılmadığı için gün yüzüne çıkamaz.

Bu yönde bir markalaşma çalışması yapabilmek için derinlemesine bir araştırma 
yapılarak markalaşmayı sağlayacak değerler belirlenmeli ve buna uygun bir yol 
çizilmelidir.
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Türkiye, bulunduğu coğrafya itibari ile, çok eski zamanlardan beri birçok 
uygarlığa ev sahipliği yapmış, bunun sonucu olarak da farklı din ve kültürlerin 
kalıntılarına sahiptir. Bunun yanı sıra dört mevsimin yaşandığı, Asya ve 
Avrupa’nın kesiştiği noktada bulunan, üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada 
bulunmaktadır. Her bir şehrine bu özelliklerinin farklı bir değer kattığı ülkemiz 
sadece bu zenginlikleriyle dahi farklılaşabilecek kapasitededir. Fakat önemli olan, 
bunun bilincinde olup doğru şekilde işlenmesi ve iletişime geçirilmesidir. Burada 
sözünü ettiğimiz yaklaşım, aynı zamanda çalışmalarımızda var olan değerlere 
verdiğimiz önemi de göstermektedir. Tüm çalışmalarımızın temel dayanak 
noktası o yerin değerleridir. Var olan değerler ortaya çıkarılarak işlenecek ve 
mümkünse bunlar etrafında markalaşma çalışması gerçekleştirilecektir.

Coğrafi İşarete Dayalı Markalaşma
“Coğrafi  işaret” Nedir ?

Marka olmak kalabalık içinde fark edilmeyi, diğerlerinden farkını ortaya 
koymayı, akılda kalmayı ve güveni sağlar. Marka olan ürünler isme değer yükler 
ve hatta marka, ismin önüne geçer. Meydana gelen bu güven ve değer beraberinde 
devamlı bir tüketimi ve tabii ki gelir artışını getirir. Konu coğrafi değerler
olunca; bu ürünlerin markalaşması, üreticisinden içinde büyüyüp geliştiği şehre 
kadar her bir temas noktasına fayda sağlar. Bu nedenledir ki coğrafi değerlerin
markalaştırılması üretilen herhangi bir ürünün markalaştırılmasından farklıdır. 
Çünkü marka ürünler üreticisini, şehrini ve ülkesini bir adım daha öne taşırlar.

Elinde bulunan sayısız imkânları kullanarak dünyadaki ‘pastadan pay alma’ 
kavgasında yer edinebilecek durumda olan ülkemizi kalkındırmak ve ‘çağdaş 
medeniyetler’ seviyesine ulaştırmak ülkemizdeki üretici birliklerinin, ticaret ve 
sanayi odalarının, belediyelerin ve tüm diğer kamu ve özel sektör birimlerinin 
amacı ve başta gelen görevidir. Ne var ki, bunun bilincinde olmak, hızla ilerleyip 
dünya ekonomisinde yerini alan ve hatta yeni pazarlar açan ülkeler arasında 
yeterli olmamaktadır. Gerekli olan ise inanılır, tutarlı ve bağlayıcı bir öngörü ile 
bu bilincin buluşması ve belirli stratejiler çerçevesinde yol almasıdır.

Ülkenin bütününde, bir bölgesinde veya bir yerinde üretilen, yetiştirilen veya 
kaynağından elde edilen; belirgin kalitesi, ünü ve diğer özellikleri nedeniyle o 
coğrafi bölge ile özdeşleşen ürünlerdir.
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Ülkemizde son zamanlarda coğrafi değerleri korumak adına Afyon kaymağından
Antep fıstığına kadar birçok ürün için coğrafi işaret alınmaktadır. Bu coğrafi işaret
ne gibi bir fayda sağlamaktadır? Coğrafi işaret belirli bir pazarlama avantajına
dönüştürülebilmekte midir? Bir coğrafi işarete sahip olmak, eğer ekonomi
ve itibar anlamında fayda sağlamıyorsa, bir anlam ifade etmez. Bu nedenle 
bu coğrafi işaret başarılı bir şekilde yönetilmeli ve pazarlaması yapılmalıdır.
Dünya’da öyle bölgeler vardır ki, ismi bir yerleşim yeri olmaktan çok coğrafi
işaretiyle özdeşleşmiştir.

Öbeklenmiş Üretici Birlikleri  (Cluster) Yoluyla Markalaşma
Bir bölge için seçilen, “ayırt edici” marka geliştirebilmek için ilk olarak bölgede 
en çok sayıda ve referans teşkil edebilecek öbeklenmiş üretimin tespit edilmesi 
gerekecektir. Bu şekilde ele alman marka stratejisi sayesinde belirli bir çerçeve 
çizilerek marka belirlenir ki bu, bundan sonra açılacak işyerleri ve var olan 
işyerlerinin çalışmalarında da yol gösterici olur.

Burada amaç doğru / arzu edilir kombinasyonu oluşturacak firmaların bölgeye
çekilmesidir. Bu da strateji belirleme çalışmalarının ilk aşaması olan detaylı 
bir araştırma sonucu ortaya çıkar. Öncelikle bölgenin yapısı nedir, hangi iş 
kollarında yoğunlaşma var, bu yoğunlaşmayı desteklemek için hangi işkollarına 
ve bağlantılara gereksinim var gibi konular bu detaylı analizle ortaya çıkar. 
Daha sonraki karar aşamasında, sayıca ön plana çıkan ve odaklanılmak istenen 
sektörlere karar verilir. Bu karar aşamasında, öbeklenmiş sektörler tespit edildiği 
gibi var olan trendler ve kullanılabilecek avantajlar göz önünde bulundurulur.Bir 
bölgenin KOBİ’lere yaklaşımı ve desteği o bölgenin girişimciye bakış açısını 
gösterdiği için hem iç piyasada hem dış piyasada önemli bir referans olarak 
görülebilir. Yukarıda sözünü ettiğimiz, arzu edilen iş kollarının belirlenmesi 
sürecinde, var olan işkollarının arzu ve istekleri de analiz edilerek, eksiklikler 
ortaya çıkarılır. Bu çalışma sonrasında bölge, daha iyi nasıl hizmet sunabileceğine, 
artı değer katabileceğine ve tabii ki vizyonuna karar verebilir. Öbeklenmiş üretici 
birliklerinin ortaya çıkarılması, vizyonu, ileriye dönük hedefleri ve ihtiyaç
duyulan yatırımları belirleme açısından bir yol çizmiş olacaktır.

Yabancı Yatırımcıları Çekmek
Bu kapsamdaki çalışmaların ilk adımı o bölgeyi tanıyarak, ekonomisini ve iş
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dünyasını etkileyen yapıları inceleyerek atılır. Buna iş dünyası iklimini, 
karakterini tanımlamak diyebiliriz. Bunun içine ücretlendirme politikaları, ham 
madde bulma kolaylığı, yaşam kalitesi gibi birçok etken girebilir.

Bu çalışma yapılırken unutulmaması gereken bir nokta, yatırımcıların geçmişten 
günümüze ön planda tuttukları ve yatırım yapacakları bir yerde aradıkları 
özelliklerin değişim gösterdiğidir. Önceleri somut faktörler ön plandayken 
günümüzde soyut faktörler önem kazanmıştır. Örneğin önceden ucuz işgücü büyük 
önem taşırken günümüzde kaliteli işgücü ön plana çıkmıştır. İletişim olanakları 
ve sosyal imkânlar önem kazanmıştır. Bu nedenle yabancı yatırımcı çekmek 
isteyen bölge, bu eğilimleri yakından takip etmeli ve kendini geliştirmelidir.

Yabancı yatırımcıları çekmek adına üzerinde sıkça durulan bir diğer konu da 
yatırımcılara sağlanacak teşviklerdir. Bu teşvikler her ne kadar yatırımcının 
ilgisini çekebilecek bir unsur olarak karşımıza çıksa da araştırma birimleri, 
üniversiteler ve uluslararası bağlantılarla ön plana çıkan bir bölge kuşkusuz daha 
‘kaliteli’ bir imaj uyandıracaktır.

Üretici birliklerinin bir arada toplanarak oluşturduğu güç birlikteliği dışarıya 
karşı bir kolaylık ve kalite göstergesi olabileceği gibi, kendi içinde de rekabeti 
arttırıp yenilikleri ve gelişmeyi tetikleyerek hep en üstte kalmayı sağlayacaktır.

Bazı bölgeler yatırımcıları çekmek için tamamen finanssal teşviklere
yönelmektedirler. Serbest bölgeler, bu amaç ile meydana gelmiş önemli 
örneklerdir. Bunların yanı sıra tüm dünyada yapıldığı gibi elektrik ve vergide 
indirimler, ücretsiz eğitimler de verilen teşvikler arasındadır. Bu bölgeler, aslında 
gerçek çekim noktaları yaratarak, kendilerini geliştirdikleri takdirde, bu tarz teşvik 
miktarını azaltabilecekleri gibi itibarları da artacaktır. Bu tarz finanssal teşvikler
kısa süreli çözümler sunmaktadır. Başlangıç için çekici bir adım olabilecek bu 
teşvikler, sonraki yıllarda yeterli olabilecek mi veya daha fazlası mı istenecek? 
Yatırımcıların kalıcı olabilmesi için, belirli hedef yatırımcı gruplarını çekmeye 
çalışan bölgeler daha kalıcı ve farklılaştırıcı özellikler yaratarak ön plana çıkmalı 
ve ‘seçilen’ konumuna gelmelidirler.

Var Olan İşyerlerini Geliştirmek
Bir bölgede var olan işyerlerinin geliştirilmesi, kaliteyi arttırarak itibar sağlayıcı



182

bir fayda oluşturduğu gibi dışarıya karşı da olumlu mesaj verir. Bu yaklaşım, 
aynı zamanda, eldeki varlıklardan yola çıktığı için, atılacak ilk / kolay adım 
olarak da görülebilir.

Ülkemizdeki bu şekilde öbeklenmiş işyerlerine baktığımızda şunu görürüz; üretici 
birimler ne kadar birbirlerinin işlerine yardımcı, destekler ürünler ve hizmetler 
sunarsa,iş yerleri için o derece zor olur. Aynı şekilde yabancı yatırımcılar da 
toplumla ve toplumsal kurumlarla bütünleştiği, iç içe olduğu oranda kalıcı 
olurlar.

Var olan işyerlerinin geliştirilmesi, bölgeye taşınmayı düşünen işkollarında, 
bölgeye yönelik olumlu imaj oluşturacağı için birinci adımda sözü edilen 
amaca da hizmet edecektir. Bunun yanı sıra, işyerlerinin gelişmesi bölgedeki 
ihracatı arttırmayı da beraberinde getirebileceği için, sonuç çok yönlü bir fayda 
olacaktır.

İhracatı Arttırmak
Bir bölgede ihracatı geliştirici ve teşvik edici çalışmalar yapılmadan önce şu 
sorulara cevap bulunmalıdır;

İhracatın bölge için önemi nedir?

Hangi firmalar ihracat yapıyor ve hangi ürün ve hizmetlerin ihracat potansiyeli
yüksek?

İhracatı arttırmak ve teşvik etmek için hangi program ve hizmetler sunulabilir?
Ürünlerin ihraç edilebilirliğini arttırmak, ürün ve bölge arasında olumlu bir 
kimlik ilişkisi kurmak için nasıl bir strateji geliştirilmelidir?

Günümüzde ihracat yapmayan veya yapmak amacında olmayan bir yer düşünmek 
neredeyse imkânsızdır. Herhangi bir hizmet veya ürün üreten bir firmanın
öncelikli veya ileriye dönük amaçları arasında ihracat mutlaka yer alır. Daha 
çok kişiye ulaşmak, itibar ve kazanç sağlamak gibi konular nedeniyle ihracat 
bir gereklilik halini almıştır. Herhangi bir ürün üreten firmanın, üretim için
gerekli olan her bir parçayı ülke içinden, istediği özellikler ve fiyat çerçevesinde
bulamayabileceği gibi ürettiği ürüne de dışarıda daha iyi bir pazar bulabilir. 
Ne var ki bazı firmalar, ürünlerinin ihracat potansiyeli olmasına rağmen bu
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konudaki tecrübesizlik, risk almak istememe, dış pazar konusunda bilgi eksikliği 
gibi nedenlerle ihracat yapamamaktadırlar. Bu noktada bir marka altında 
bulunuyor olmak, içerideki üretici için güven sağlayacaktır. Bu birlik kapsamında 
ihracat desteklemesi ve eğitim - araştırma paylaşımı daha kolay olacaktır. Tabii 
bu fayda sadece içerideki birimler için değil, pazar konumundaki yerler, şirketler 
için de güven sağlayıcıdır. Örneğin bir firma tek başına ilk kez ihracat yapma
girişiminde bulunduğunda hem çekimser olacak hem de bilinirliliği olmadığı 
için güven sağlamak konusunda zayıf kalabilecektir. Fakat aynı firma, o bölge
markası altında hareket ettiğinde, pazarda ihracat yapan diğer bölge firmalarının
ve üretim standardının tesis ettiği güvenden faydalanacaktır.

Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bodrum Ticaret Odası, 
BOSİAD ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği bu 
organizasyonun Bodrum marka değerini korumasına ve daha da markalaşmasına 
katkı sağlaması dileğimle saygılar sunuyorum.

Muhterem İLGÜNER
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BÖLÜM III

SEMPOZYUMDAKİ KATILIMCI SORULARI VE GÖRÜŞLER
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1- Vizyon 2023; 2023’te Bodrum’un yeri ve durumunu belirlerken Bodrum’u bir 
yerleşim kenti mi yoksa bir turizm kenti mi olarak düşünmeliyiz?

2- 1960’lardan beri Bodrum yarımadasında süregelen pansiyonculuk zihniyeti 
ve buna bağlı olarak kalitesiz hizmet anlayışı, profesyonellerin işletme 
yönetimindeki azlığı sonucu bugün Neckerman, Thomson, Sunworld ve bunun 
gibi birçok tur operatörünün Bodrum’u artık bir destinasyon olarak görmemesi 
ve Bodrum’u bırakmasının en büyük sebebi değimlidir?

3- Bodrum’da turist olmaz ise 2023’te yapacağımız altyapı, yol, su elektrik, 
kanalizasyon, atık su vesaire konularındaki projeler ve yatırımlar acaba kime 
hizmet verecektir?

4- Bugüne kadar varolan yerel yönetimlerin profesyonellik açısından turizme 
bakışları ne düzeydedir? Çok az maliyetlerde yapılabilecek Değirmenlerin 
restorasyonu ve bakımının yapılmamış olması bunun bir göstergesi değimlidir? 
O zaman 2023 hedefi için Bodrum yarımadasının geleceğini belirleyecek olan
yönetim ve planlama birliğinde profesyonel turizmcilere olan ihtiyaç açık değil 
midir?
Soner BALABAN

Şehir Plancıları Odası Bodrum Temsilciliği olarak, panele katılan tüm 
konuşmacılara teşekkür ediyoruz.

Bugün ve bu güne kadar Çevre Düzeni Planı ile ilgili yapılan toplantılarda 
yerel yönetimlerin birleştirilmesi yönünde bir yönetim modeli oluşturulmasın 
gerekliliğini, ülkemizde Şehircilik Bakanlığı kurulmasına rağmen, Bordum 
Yarımadasında ortak çalışma platformunun yürütüldüğü Planlama Şehircilik 
Bürosunun kurulmasının zorunluluğunu ifade etmiş idik.

Konuşmacılara, düşüncelerini akademik bir dil ile anlattıkları için tekrar teşekkür 
ederiz.

SORUMUZ; Çevre Düzeni Plan Yapım aşamasında stratejilerin oluşturulması 
aşamasında uygulama modelleri net olarak tanımlanacak mıdır?

Vildan TEKİN
Şehir Plancıları Odası Bodrum Temsilciliği
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Sempozyum Başkanlığına

Bodrum’da yeniden yapılandırmada, kaynakları en yaratıcı şekilde 
değerlendirebildiğimiz oranda başarılı olabiliriz. Konuşmalar sırasında sayılan, 
kaynakların içinde sayılmayan Sanat ve Sanatçı kaynağımız da yöremizin 
yapılandırılmasında muhakkak dikkate alınmalıdır.

Zira, sanat ve sanatçı yaratıcılıkla donatılmış oluşum ve kişilerdir. 
Unutulmamalıdır. 
31.03.2007

Yüksel GÜNER
Gümüşlük Çevre Derneği Yön.Kurl.Bşk.
Bodrum Art Derneği Yön. Kurl. Üyesi

Sayın Değerlendirme Kurulu,

1- Şu andan itibaren tüm belediyeler ruhsat verme işini durdurup rehabilitasyon 
dönemi başlatabilir mi?

2- Belediyeler haftanın bir günü halk ile toplanıp demokrasi ve katılım günü 
yapabilir mi?

3- Bodrum için ekonomik ve kapasite istatistiği oluşturabilir mi? Belediyeler bu 
çalışmaya katılır mı?

4- Belediyeler projeli vatandaşlar ile birlikte çalışma dönemi başlatabilir mi?
Saygılarımla.

Muzaffer ERGÖZ
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1- Muğla’nın da içinde olduğu DSİ 21. Bölge müdürlüğünün kontrolü altındaki 
barajlardaki su miktarı % 25 (küresel ısınma) seviyesinde...

2- Yer altı su kaynaklan da hızla tükenmekte ve tuzlanma tehlikesi 
yükselmekte...
Hali hazırda olan konutlara yetmeyen su (Yalıkavak ve Turgutreis’te 4-5 günde 
bir su verilebiliyor), yeni yapılmakta olan veya planlanan konutlara ve 100.000 
yatak kapasiteli otellere nasıl yetecek? Nereden gelecek bu değirmenin SUYU?

Sitelerin konuşlandırılıp yıkımlarını başlatmak ve yerlerini yeşil alanlar, parklar, 
açık hava tiyatroları, spor sahaları, düşük yoğunluklu bahçeli taş konutlar 
(Bodrum’un geleneksel mimarisinden faydalanarak) yapmak için gerekli 
yönetsel ve finansal girişimler nasıl başlatılabilinir?
Taşkın ATILGAN

Sempozyum Başkanlığına,
Değerli Hazirun,
1973 - 1980 arası Turizm Derneği Başkanlığı yapmış ve Turizmde fiilen işletmeci
olarak çalışmakta olan bir kişiyim. Sayın Genel Müdürün konuşmasında söz 
konusu edilen büyük işletmeciler öne çıkarıldığında küçük işletmeci olarak 
çekmiş olduğumuz zorlukların etkisinde kalarak küçük işletmelerin sorunlarını 
dile getirmek istedim.

Sorunlarımız:

1- Finans
2- İşletmelerin yenilenmesi
3- Hazırlanmakta olan imar planında bu işletmelerin dikkate alınması

Saygılarla...

Süleyman KANBUR 
Nil Otel Sahibi
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Sayın Korel GÖYMEN

Bodrum’da beldelerde belediye teşkilatı yoktu. Bütün yatırımların merkez ilçeye 
gittiği, beldelere hiçbir şey yapılmadığı şikayetleri olurdu.

Şimdi 11 belediyeden şikayet ediliyor. Rekabetçi bir tutum içindeler. Bütünü 
düşünemiyorlar. ‘Küçük güzeldir’ ilkesi düşünülürse, aynı belediyelerin 
sembiotik bir ilişki içinde çalışmalarını sağlayacak bir yerel yönetim ve sürekli 
planlama (yerinde plan) anlayışı ne olabilir?

Vahide SAVLI

Hülya hanımın bahsettiği ufak bir kasabada çok fazla işletme açılması nasıl 
önlenecek, arz - talep dengesi nasıl kurulacak? Bu konuyla ilgili eksiklik 
belediyelerde mi yoksa kanun eksikliği mi var?

Mustafa AÇIKEL
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Sayın Başkan,
Sabahtan beri izliyorum herkes sanki ağlama duvarının önünde, Tanrı’dan şefaat 
bekliyor. Oysa ki bu kişilerin hepsi belli yerlerde. Belli yetkilere sahip. Herhangi 
bir işleme başlamadan, dünya ne yapıyor diye bakmıyorlar mı? Bodrum’u 11 
belediyeye bölmeden önce akılları neredeydi?

Mesela, Amerika 300 milyon, Almanya 90 milyon, İngiltere, Fransa, İtalya 
yaklaşık 80’er milyon. Fakat üniversite kapısında bekleyen talebe yok. Bizde 
yılda 800.000 kişi üniversitede 1.2 milyon sokakta.

Bana göre Dünyada çözülmemiş sorun yok. Biz onları niçin kendimize 
uydurmuyoruz da bu konuda A.B.D’yi yeniden keşfe yöneliyoruz.

Bu bir insaf, acizlik değil mi? Bugün Bodrumdaki binlerce tekne yabancı 
barındırmak niçin? Sorguladınız mı? Sualim çok, söz hakkı istiyorum.

Saygılarımla,

Turan BEKİŞOĞLU

Bu bölümle ilgili açıklama: Sempozyuma olan ilgi nedeniyle, süre yetmediğinden 
soru soran misafirler soruların cevaplarını muhataplarından ilgili görüşmeler
aldıkları için cevaplara burada yer verilmemiştir.
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BÖLÜM IV

İNCELEME VE DEĞERLENDİRME GRUBUNUN 

SEMPOZYUM SONUCUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİ 

BASIN BİLDİRİSİ
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Vizyon 2023,” Bodrum’da Yeniden Yapılanma ve Yeni Açılımlar”
Sempozyumu

SONUÇ VE BASIN BİLDİRİSİ
31 Mart 2007 tarihinde Bodrum’da yapılan “Vizyon 2023, Bodrum’da Yeniden 
Yapılanma ve Yeni Açılımlar” Sempozyumunda sunumlar ve tartışmalar 
sonunda aşağıdaki hususlar belirlenmiştir;

1- Bodrum yarımadası doğal ve kültürel değerleri yanında hoşgörülü insan 
unsuru ile de kendine özgüdür, özgündür. Ve bütüncül bir yapı göstermektedir.

2- 1970’lerden sonra hızla gelişen turizm ile ülkemizin İstanbul ve Antalya 
ile birlikte dünyaca tanınan üç önemli turizm merkezinden biri durumuna 
gelmiştir.

3- Günümüzde Bodrum ülke ekonomisine yılda; 6 bini uluslararası nitelikte 
yat yatağı olmak üzere, 30 000’e yakını nitelikli 70 000’e yakın toplam yatak 
kapasitesi ile bir milyar dolar, çevresindeki kültür balıkçılığı ile de 300 000 
dolar (Japon araştırmacılara göre bir milyar dolarlık potansiyele sahiptir) katkı 
sağlamaktadır.

4- Yarımada, belirtilen potansiyelleri nedeniyle günümüzde önemli bir 
cazibe merkezi haline gelmiş ve potansiyelinin üzerinde bir yerleşme yükü 
ile karşılaşmıştır. Sonuçta ulaşım, su, elektrik, arıtma, katı atık gibi altyapı 
problemleri yanında, eğitim, sağlık, kültür gibi kentsel donatı eksikliği, doğal 
/kültürel değerleri yeterince dikkate almayan yoğun kısmen mevzuata aykırı 
yapılaşma ile sağlıksız büyüyen yerleşmeler ortaya çıkmıştır. Yarımadada, 
sınırları birbiri içine girmiş 11 adet belediyeden oluşan mevcut çok parçalı 
yönetim yapısı ile bu ortak problemlerin çözülmesi mümkün görülmemektedir.
Bu nedenle Kasım 2006’da Planlama ve İmar yetkileri Kültür ve Turizm 
Bakanlığına devredilerek, Yarımada “Turizm, Kültür Koruma ve Gelişme 
Bölgesi” ilan edilmiştir. Bu gelişme ile Yarmada bütünü ile ilgili problemleri 
bütüncül olarak çözmede ilgili yerel yönetimler arası entegrasyonu sağlayacak 
bir mekanizmanın kurulması gerekmektedir. Yarımadanın geleceği için 
etkileşim alanlarının özelliği gereği, Boğaziçi Kanunu gibi yasal düzenlemeler
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ile Bütünleşik Belediye gibi kavramların mutlaka tartışılması gerekmektedir.

Problemlerin çözümü için
Yarımada bütününü kapsayacak, aynı zamanda yarımadanın doğal / kültürel 
değerleri üzerinde olumsuz etki oluşturmayacak (taşıma kapasitesine uygun),  
oruma - kullanma dengesini gözeten, sürdürülebilir bütüncül bir planlama 
yaklaşımına ve bu plan hükümlerinin kararlı biçimde uygulanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır.

Yarımadanın Planlama aşamasında aşağıdaki hususlar mutlaka dikkate 
alınmalıdır;

1- Bodrumun ününü dünyaya duyuran mavi yolculuk güzergahındaki gibi diğer 
nitelikli doğal yapılar ile yarımadadaki arkeolojik ve kentsel sit alanları, anıt 
eserler, karakteristik Bodrum Evleri (tescilli olmasa dahi) ve Antik kent surları 
mutlaka korunmalı, restore edilerek kent yaşamına katılmalıdırlar. Bu değerlere 
olumsuz etki yapacak yapılaşmaya asla meydan verilmemelidir. Turizmde daha 
çok kültürel değerler öne çıkartılmalıdır.

2- Yarımadaya ait altyapı hizmetlerinin bir kısmı projelendirilmiş, bir kısmı 
projelen - dirilmekte, bir kısmı da halen beklemededir. Altyapılar tamamlanmadan 
100 000 yatak kapasitesine ulaşma hedefi telaffuz edilmemelidir. Planlama ile
altyapıya ait problemler mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.

3- Halen yapımı süren Kruvaziyer limanın Bodrum merkez ve yarımada ile 
entegrasyonunu sağlayacak tedbirler öncelikle alınmalıdır.

4- Bir yandan yeni tesisler planlanırken, yoğunluk ve yapısal yönden nitelik 
kaybetmiş mevcut tesislerin rehabilitasyonları (teşvik, kredilendirme ve gerekirse 
hibe yolu ile) gerçekleştirilmelidir.

5- Özellikle kültürel varlıkları ile ortaya çıkan Bodrum kenti üzerindeki 
mevzuata aykırı yoğun yapılaşma, araç trafiği ile Antik limandaki kirliliğe
yol açan yoğun yat bağlama baskısı Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında
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öngörüldüğü şekilde kaldırılmalıdır.

6- Yarımadaya ait geleneksel yaşam kültürü (balıkçılık,narenciye, 
zeytincilik,balıkçılık gibi) korunmalı ve turizm ile entegre edilerek 
geliştirilmelidir.

7- Yörede hızla gelişen kültür balıkçılığı, turizm ile deniz balıkçılığını ve 
korunması gereken doğal ve kültürel değerleri olumsuz etkilemeyecek şekilde 
organize edilmelidir.

8- Bir değer olarak Bodrum yarımadasından faydalanmanın bir bedeli olacağının 
bilinmesi gerekir. Mevcut halde belediyeler kaynak yetersizliği nedeniyle 
problemleri çözememektedirler. Çözüm için kamu kaynaklan, yerel yönetim 
kaynakları ,her türlü yatırımcı ve kullanıcı kaynakları gibi yarımadadan 
faydalanan herkesimin problem çözmede makul ölçülerde katkısı sağlanmalı ve 
sağlanan kaynak verimli kullanılmalıdır.

9- Bodrumun bir turizm kenti olarak geleceğinin sağlanması ve markalaşması için 
her türlü planlamada öncelikle toplumsal katılım ve mutabakat sağlanmalıdır.

Ancak; her ne kadar iyi niyetle ve mükemmel olarak hazırlansa da hukuki altyapı 
ve yaptırımlarının kesin olarak belirtilmediği, yönetim organizasyonunun ve 
uygulama denetiminin yapılmadığı hiçbir organizasyon ve planlama çalışmasının 
başarılı olamayacağı unutulmamalıdır.

Sempozyum İnceleme ve Değerlendirme Grubu

Güman KIZILTAN - Eski Turizm Bakanı Müsteşar V.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAKIR - (Y. Mimar-Kent Pl.) Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi

Mehmet ÜLKÜM - Gümüşlük Belediye Başkanı, Bodrum Belediyeler Birliği Temsilcisi
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