Diyanet.gov.tr üzerinden yapılan ikinci başvuru (25.07.2016)
1. Bodrum Ortakent'te inşaatı başlayan İslam Tanıtım ve Bilgilendirme
Merkezi hk. 3.6.2016 tarihli başvurumda yer alan tüm sorular
neden 21.6.2016 tarihli yazınızda yanıtlanmadı?
2. Bu inşaatı kim, hangi kurum yapıyor?
3. Bodrum Müftülüğü size bağlı değil mi? Siz yapmıyorsanız, tabelada inşaat
sahibi olarak neden Diyanet İşl. Başkanlığı yazıyor?
4. Tabelada neden Diyanet Vakfının banka hesabı yer alıyor?
5. Yanlış, eksik yanıt veren personel kimdir, hakkında işlem yapılacak mı?

Diyanet.gov.tr üzerinden yapılan ilk başvuru (3.6.2016)
1- Dünyaca ünlü mavi bayraklı ‘Camel Beach Koyu’na İslam Tanıtım ve
Bilgilendirme Merkezi inşa edilmesinin gerekçesi nedir?
2- Söz konusu Merkezin 30 milyon TL’ye malolacağı doğru mudur? Tefrişi de
dahil olmak üzere bu merkezin toplam maliyeti kaç TL olacaktır? Merkezin inşaatı
kaç metrekarelik bir tabana oturacaktır? Merkezin toplam kaç metrekarelik bir
kullanım alanı olacaktır?
3- Mahalleye dönüştürülen Ortakent-Yahşi beldesindeki koyda Hazine’ye ait 10
dönümlük arazinin 3 bin metrekarelik kısmına (Ada: 219, Parsel: 10-11), İslam
Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi yapılmasının ilk olarak 2013 yılında gündeme
geldiği, ancak Ortakent-Yahşi belediye meclisinin projeye onay vermediği doğru
mudur?
4- Belde belediyesinin kapanacağı kesinleşince de proje Bodrum belediyesine
havale edildi. Ancak oradaki iki toplantıda da gerekli izinler verilmeyince neden
ısrar ettiniz bu proje için?
5- Bölgede oturanların ve yerel yönetimin, işin yaptırılma şekli, uzlaşma yerine
dayatmayla inşa edilmek istenmesi nedeniyle karşı çıktığı bu merkezin tam da bu
noktaya yapılmak istenmesinin gerekçesi nedir?
6- Bodrum İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi kendi içinde bir otel,
misafirhane barındırıyor mu? Söz konusu merkezin bir amacı da Diyanet İşleri
Başkanlığı yöneticileri için tatil kampı yaratmak mıdır? Burada kaç yataklık
konaklama merkezi, misafirhane, yurt inşa etmeyi planlıyorsunuz?
7- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın re’sen görüşüyle Muğla Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü tarafından 22 Ocak 2016’da ruhsat verilirken Bodrum Belediyesi
neden son durum hakkında bilgilendirilmedi?
8- Karaada’yı da tepeden gören araziye ‘turistlere İslam’ı bilimsel, iyi, doğru ve
düzgün dini bilgilerle tanıtmak amacıyla yapılacağı’ belirtilen dini ve kültürel
tesisin inşaatı Oylum Mimarlık Müh. Müş. San Tic.Ltd şirketine kaç TL bedel

üzerine verildi? Belirlenene miktarın hangi koşullarda müteahhit firmaya
ödenecek, paranın ne kadarının ödemesi yapıldı?
9- Merkez inşaatı için Oylum Mimarlık şirketi hangi yöntemle belirlendi, bunun
için ihale yapıldı mı? İhale yapıldı ise hangi yöntemle gerçekleştirildi ve ihaleye
kimler hangi tekliflerle, kaç TL’lik teklifle katıldılar?
10- Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise projenin iki defa kendi
belediye meclisleri tarafından reddedildiğine dikkat çekerek, “Demek ki, projede
bir sıkıntı var. Cami, külliye ve dini merkez yapılmasına karşı değiliz. Böylesine
ciddi bir proje için Ankara’da oturup bu projeyi çizenler gelsinler, bizimle
görüşsünler. Bakalım bu proje kentin kimliğine, mimari yapısına uyacak mı, kent
dokusuna uyacak mı? Gerekirse inanç turizmi için öncülük edecek bu proje için
yarışma açalım, en iyi külliye veya dini merkez ortaya çıkması için birlikte karar
verelim isterdik. Şimdi ne olacak? Merkezden alınan, oldu bitti kararı nedeniyle
yine sivil toplum kuruluşlarıyla müftülük karşı karşıya gelecek. Bodrum’a yakışan
bir proje olmasını biz de çok isterdik” açıklaması karşısında neden proje için bir
yarışma açmadınız?
Umut Oran (24. Dönem Milletvekili )

