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Sevgili Hemşehrilerim; 
Muğla’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 30 Mart 2014 tarihinden itibaren hizmet 

vermekteyiz. Değişen yerel yönetimler yasası ile Muğla’da 30 Mart yerel seçimlerinden sonra ol-
mayan bir belediyeyi kurduk ve Muğla’da siz vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladık.

Muğla, 13 bin 247 kilometrekare yüzölçümü(İstanbul 5343, Kocaeli 3397 kilometrekare) 
1480 kilometre kıyı şeridi, yüzde 68 orman varlığına ve birbirinden değerli 13 ilçeye sahip Tür-
kiye’nin en güzide şehirleri arasındadır. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak seçimlerden önce 
başladığımız hazırlıklarımız sayesinde kısa sürede yerel yönetimlerden hizmet bekleyen vatandaş-
larımızı mağdur etmeden hizmetlerimize başladık. Bu geniş coğrafyada organizasyon ve teşkilat-
lanmasını kısa sürede tamamlayan, hizmetleriyle vatandaşlarına her alanda ulaşan Büyükşehir 
Belediyesi her geçen gün kendisini yenileyerek ve geliştirerek daha çağdaş bir Muğla yaratmak 
için, siz vatandaşlarına en iyi hizmeti vermek için çalışmaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ olarak 2014-2015 yılında Muğla’ya 247 milyon 
TL yatırım yaptık. 2016 yılı bütçemizi de 410 Milyon TL olarak belirledik. Muğlamızda ulaşımdan 
suya, yollardan tarıma, evde bakım hizmetlerinden spora, çevreden itfaiyeye kadar vatandaş-
larımızı birebir ilgilendiren her hizmeti siz vatandaşlarımıza ulaştırmak, daha çağdaş bir Muğla 
yaratmak için çalışan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin en büyük desteği siz vatandaşlarımızdan 
aldığımız güç ve teşekkürlerdir. 

Muğla’da vatandaş odaklı sosyal ve yenilikçi hizmetleri ile ulusal anlamda da ses getiren 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yazılı ve görsel basında çıkan hizmetlerini, haberlerini sizler için 
derlediğimiz bültenimizin bu sayısında da sizleri yakından ilgilendiren hizmetleri okuma fırsatı 
bulacaksınız. Sevgi, Hoşgörü ve güleryüzle hizmet anlayışı ile çalışan, HedefimizBirMuğla1Bir slo-
ganı ile bütün Muğla’yı kucaklayan Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmette sınır yok ilkesi ile mesai 
saati gözetmeden çalışmaya, siz vatandaşlarımızın memnuniyeti için üretmeye devam edecek. 

Dr. Osman GÜRÜN
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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Muğla’da 19 Mayıs 
Coşkusu 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı’nı Muğla’da fener alayı ve gençlik yürüyüşü ile coşkuyla 
kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 17 Mayıs’ta 
Renklerin Dansı etkinliği ile başlattığı 19 Ma-
yıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
kutlamalarını Cumhuriyet Meydanı’nda vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiği fener alayı ve 
gençlik yürüyüşü ile tamamladı. Vatandaşlara 
Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu-
su Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı tşört, 
meşalelerin dağıtıldığı Gençlik Yürüyüşü’ne 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Ba-
hattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel 
Alban, CHP Menteşe İlçe Başkanı Erkan Ay-
dın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanı 
dolduran ve Onuncu Yıl Marşı’nı hep bir ağız-
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dan söyleyen coşkulu kalabalığa evlerindeki 
ve iş yerlerindeki vatandaşlar da bayraklarıy-
la, alkışlarıyla katıldı.

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve 
Anlama Bayramıdır”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün 19 Mayıs Gençlik Şöleni’n-
de yaptığı konuşmada 19 Mayıs’ın Atatürk’ü 
anma ve anlama bayramı olduğunu, ülkemiz-
de yaşanan olumsuzluklara rağmen Atatürk 
devrimlerinin aydınlattığı yoldan ayrılmaya-
caklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğlamızda 19 
Mayıs’ı 7 den 70 e katılımla coşkuyla kutladık. 
19 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık 
meşalesini Samsun’dan yaktığı ve Kuvayi 
Milliye ruhuyla bütün yurdu sardığı mücade-
lenin başlangıç tarihidir. 19 Mayıs, Atatürk’ü 
anma ve anlama bayramıdır. Ülkemizin içinde 
bulunduğu olumsuz tabloya rağmen umutsuz 
olmaya hakkımız yok. Atatürk devrim ve ilke-
lerinden ayrılmadan ülkemizi muasır mede-
niyetler seviyesine, aydınlık günlere taşımak 
için mücadele etmeye devam edeceğiz. 19 
Mayıs kutlu olsun.” dedi. 
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Büyükşehir’in Sağlık Ekipleri 

40 Bin Tıbbi Müdahale
Sayısına Ulaştı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık 
ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 
evde bakım hizmetleri aylık durum değerlen-
dirme ve bilgilendirme toplantısı Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıl-
dı. Toplantıya, ilçelerdeki birimlerde görev 
yapan doktor, hemşire, sağlık memuru, sos-
yal hizmet uzmanı ve diğer görevliler katıldı. 
Değerlendirme ve bilgilendirme toplantısın-
da, sağlık ekiplerinin bugüne kadar il gene-
linde 7 bin 819 haneyi ziyaret ederek 40 bin 
243 tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, 
2014 yılı Ağustos ayında başladıkları evde 
bakım hizmetleri ile çok sayıda ihtiyaç sahibi, 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baş-
kanlığı, evde bakım hizmetleri aylık durum değerlendirme ve bilgilen-
dirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, sağlık ekiplerinin il genelinde  
40 bin 243 tıbbi müdahale sayısına ulaştığı belirtildi.
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engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşlara 
ulaştıklarını söyledi. Koç; “Muğla ili genelin-
de sağlık ekiplerimiz 7 bin 819 haneyi ziyaret 
ederek toplam 40 bin 243 tıbbi müdahalede 
bulundular. Ayrıca ekiplerimiz 4 bin 816 hasta 
nakli ve 8 bin 913 genel bakım hizmeti verdi. 
Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi va-
tandaşlarımıza modern ve çağdaş yöntemler-
le yardımcı oluyor, onlara yalnız olmadıklarını 
hissettiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve 
mutluluğu için sosyal belediyecilik anlamında 
üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapma-
ya çalışıyoruz. “ dedi.

Büyükşehir Bin 325 Mezarlık Alanını 
Temizledi

Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi, yetki ve sorumluluğunda 
bulunan mezarlık alanlarının 
temizlik, ilaçlama, bakım ve 
onarım çalışmalarına tüm hı-
zıyla devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi Sağlık ve Sosyal Hizmet-
ler Dairesi Başkanlığı ekip-
leri, il genelinde yaklaşık 11 
milyon 530 bin metrekarelik 
alanda Bin 325 adet mezarlık 
alanının temizlik ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı. Bin 325 mezarlık alanının temizlik ve ilaçlama-
sını yapan ekipler, mezarlıkların yapım, bakım ve onarım çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, “Mezarlık 
alanları bir kentin veya mahallenin özel alanları olup, bu alanların her türlü ihtiyaçları ile yakından 
ilgilenmekteyiz. Bu nedenle sosyal belediyecilik anlayışı ile yaklaşan Kurban  Bayramında vatandaşla-
rımızın, daha huzurlu ve gönül rahatlığıyla yakınlarının kabirlerini ziyaret etmeleri için mezarlık alanla-
rının temizlik çalışmalarını tamamlamışlardır. Mezarlık alanlarının bakım, onarım ve yapım çalışmala-
rına da devam ediyor. “ dedi.
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Öğrenciler, Büyükşehir’in 
Geçici Hayvan Bakımevini 
Ziyaret Etti

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin fark-
lı bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ve 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağ-
lı Kötekli Gençlik Merkezi üyesi öğrencileri, Ge-
çici Hayvan Bakımevini ziyaret ederek bakıme-
vinde yürütülen rutin işlerde personele yardım 
etti. Öğrenciler, kulübe bakımı, köpeklerin ta-
ranması ve genel temizlik konularında bakıme-
vi personeli ile iş birliği içinde çalışarak sahipsiz 
hayvanların refahı konusunda katkı sağladılar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı bünyesinde Menteşe İl-
çesi’nde hizmet veren Geçici Hay-
van Bakımevini üniversite öğrenci-
leri ziyaret etti.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan 
Bakımevine gelen genç hayvan severler, barınak 
personelinin kendilerine çok yardımcı olduklarını 
ve bakımevindeki çalışmalara katılarak kendile-
rini çok mutlu hissettiklerini belirttiler. Öğrenciler, 
bakımevinde bulundukları süre içerisinde yaptık-
ları gözlemde, her yerin düzenli ve temiz oldu-
ğunu, Büyükşehir’in Geçici Hayvan Bakımevinin 
daha önce gördükleri bakımevleri arasında yapı-
lan çalışmalar ve işleyiş bakımından ilk sıralarda 
yer aldığını, hayvanlarla bire bir ilgilenildiğini ve 
hayvanların doğal gezinim alanlarında rahatça 
dolaşabilmesinin ne kadar önemli olduğunun far-
kına vardıklarını söylediler.
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Başkan Gürün  
Büyükşehir Çağrı Merkezi’nde 

444 48 01 Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Çağrı Merkezi’nde 7 gün 24 saat vatandaşla-
rının daha kaliteli, ulaşılabilir hizmet almasını 
sağlamak için çalışan Büyükşehir Belediye-
si personelini ziyaret eden 
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün 
çağrı merkezine gelen ara-
malara cevap vererek vatan-
daşlarla birebir görüştü.

Çağrı Merkezi 1 
Milyon 081 Bin 245 
Aranma Rakamına 
Ulaştı

Muğla’nın Büyükşehir 
Belediyesi olmasından itiba-
ren vatandaşların istek, ta-
lep, bilgi alma, teşekkür ve 

önerilerini bildirmek için aradıkları 444 48 01 Bü-
yükşehir Çağrı Merkezi numarası bugüne kadar 
1 milyon 081 bin 245 kez çevrildi. Vatandaşla-
rın istek ve talepleri doğrultusunda 135 bin 238 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi  444 48 01 Çağrı Merkezi’nde çalışan personelini ziyaret 
etti.
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iş emri açılarak sonuçlandırıldı. 11 personelle 7 
gün 24 saat hizmet veren Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi çağrı merkezi ayrıca mesai saatleri dı-
şında ve hafta sonları Muhtarlar Masası’na gelen 
aramalara da bakarak gerekli birimlere anında 
bildiriyor.

Muğla’da vatandaşlarına birçok alanda hiz-
met veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin çağrı 
merkezi sayesinde vatandaşlarına bir telefon ka-
dar yakın olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün, 444 48 01 
numarasının arkasında sevgi, hoşgörü ve güler-
yüzle hizmet anlayışına sahip personelinin oldu-
ğunu söyledi. 

Muğla’da Hizmette Sınır Yok İlkesi, Sevgi, 
Hoşgörü ve Güleryüzle hiz-
met anlayışı ile çalışıyoruz.

Büyükşehir Belediyesi 
çağrı merkezinde çalışan 
personelini ziyarette konu-
şan Muğla Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün; “Muğla gibi geniş 
bir coğrafyada vatandaş-
larımıza hizmette sınır yok 
ilkesi, sevgi, hoşgörü ve 
güleryüzle hizmet anlayışı 
ile çalışıyoruz. Vatandaşla-
rımız günün her saati istekl 

ve  önerilerini 444 48 01 Çağrı Merkezi’mize bil-
direbilirler. Çağrı Merkezi’mize iletilen bütün istek 
ve öneriler kayıt altına alınarak gerekli birimlere 
personelimiz tarafından yönlendiriliyor. Hizme-
tin süresine, çözümüne göre vatandaşlarımıza 
geri dönüş yapılarak isteklerinin sonucu bildirili-
yor. Çağrı merkezimizdeki bütün bu süreci tarihli 
olarak kayıt altına alarak yaşanması muhtemel 
sıkıntıların önüne geçmeyi ve vatandaşlarımızın 
daha güvenli, çağdaş yöntemlerle hizmet alması-
nı sağlıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağ-
rı Merkezi’nde 7 gün 24 saat özveri ile çalışan, 
vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimi sağlayan 
personelimize de ayrıca teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Bodrum-Datça Feribot Seferleri 
Başladı

Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi, Bodrum-Datça arasında 
faaliyet gösteren feribot se-
ferleri 25 Haziran 2016 tarihi 
itibariyle vatandaşlara hizmet 
vermeye başladı.

Bodrum Feribot İşl. ve Tic. 
A.Ş. tarafından, 2014 yılında 
hizmet vermeye başlayan 
Bodrum-Datça & Datça-Bod-
rum karşılıklı seferlerle bu 
güne kadar toplam 109 bin 
759 yolcu, 24 bin 509 araç ve 
65 yaş ve üzeri ücretsiz 6 bin 339 kişiye deniz ulaşımı hizmeti verildi.

Bodrum-Datça Feribot seferleri ile 230 kilometrelik ortalama 4 saatte gidilen karayolu mesafesi, 
18.5 deniz mili uzunluğundaki feribot yolculuğu ile 1 saat 45 dakikada tamamlanabiliyor. Sefer saatleri 
hava ve deniz şartlarına bağlı olmak kaydıyla her gün karşılıklı olarak 09.30 ve 17.30 saatlerinde va-
tandaşlara hizmet verecek.
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Başkan Gürün 
Çalışmaları Yerinde İnceledi

Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Osman Gürün Ula İlçesi’nden 
Datça ilçesine kadar devam etmekte 
olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 
MUSKİ’nin yol, asfalt, köprü çalışma-
larını yerinde inceledi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, yoğun iş temposu yanında devam 
etmekte olan Büyükşehir Belediyesi çalışmala-
rına da zaman ayırmayı ihmal etmiyor. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’nin devam etmekte olan 
Ula Göleti, Ula ilçesi Akyaka Mahallesi yol ve 
kentsel dönüşüm çalışmaları, Marmaris Adaköy 
sıcak asfalt kaplama çalışması, İçmeler Aspa-
ran arasında yapılan köprü çalışması, Marmaris 
Beldibi Mahallesi MUSKİ çalışması, Datça ilçesi 
Reşadiye Mahallesi MUSKİ içme suyu terfi hattı 
çalışması, Karaköy Mahallesi sıcak asfalt çalış-
ması, Mesudiye Palamütbükü yol bakım, ona-
rım, Yazıköy parke çalışmalarını yerinde ince-
leyen ve daire başkanlarından bilgi alan Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 
aynı zamanda ziyaret ettiği mahallelerde vatan-
daşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi 
hizmetlerinden memnuniyetlerini dile getiren ve 

teşekkür eden vatandaşlar istek ve taleplerini 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün’e iletme fırsatı buldular. Muğla Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’e hizmet-
leri incelediği gezilerinde Ula Belediye Başkanı 
Ümit Karaarslan, Datça Belediye Başkanı Gür-
sel Uçar ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri 
de eşlik etti. 

“Vatandaşlarımızın Bir Teşekkü-
rü Bizleri Mutlu ve Motive Ediyor”

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi hizmetleri-
nin yaz, kış demeden kesintisiz devam ettiğini 
söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
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Dr.Osman Gürün, vatandaşların hizmetlerden 
memnuniyetinin ve bir teşekkürünün kendilerini 
mutlu ve motive ettiğini belirtti. Muğla Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ ekiplerimiz yaz, 
kış, tatil demeden vatandaşlarımızın daha mo-
dern, huzurlu bir şehirde yaşaması için çalışıyor. 
13 ilçemizde önem ve aciliyet durumuna göre 
hizmetlerimiz devam ediyor. Muğla gibi geniş ve 
eşsiz coğrafyamızda vatandaşlarımızın huzuru, 
mutluluğu ve daha modern bir şehirde yaşaması 
için sevgi, hoşgörü ve güleryüzle hizmet anlayışı 
ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşları-
mızın hizmetlerimizden memnuniyeti, bizlere bir 
teşekkürü bizler için yeterli. Vatandaşlarımızdan 
aldığımız güç ve destekle Muğlamızda birçok 
yenilikçi hizmeti gerçekleştirmeye devam edece-
ğiz.” dedi. 
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Büyükşehir’den 

Bodrum’a Çevreci Yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi daha yeşil daha 
yaşanır bir Muğla yaratmak için çevre yatırımları 
yapmaya devam ediyor. Bodrum Torba hafriyat 
atıkları depolama tesisinde modern ve son tek-
noloji mobil kırma-eleme tesisini konkasör ve iş 
makinalarını faaliyete geçiren Muğla Büyükşehir 
Belediyesi bu alana kiralanması dışında 2 milyon 
700 bin lira yatırım yaptı. Eski maden ocağı ola-
rak kullanılan alan Orman Bakanlığı’ndan 5 yıl-
lığına 650 bin TL’ye Büyükşehir Belediyesi tara-
fından kiralandı. Bodrum Torba Hafriyat Toprağı 
ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım tesisinin 
açılışına, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Ko-
cadon, Milas Belediye Başkanı Muhammet To-
kat, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, CHP 
Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, CHP Milas 
İlçe Başkanı Suat Özcan, Büyükşehir Belediyesi 

Meclis üyeleri, Daire Başkanları, Bodrum Beledi-
yesi Müdürleri, Bodrum İlçe Mahalle Muhtarları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray, Muğla’nın 
çevre ve doğasıyla çok özel bir coğrafyaya sahip 
olduğunu, Muğla genelinde Büyükşehir Beledi-
yesi’nin çevreyi koruyan bir çok projeyi hayata 
geçirdiğini, Bodrum Torba’ya yapılan bu geri ka-
zanım tesisinin 4 yıl içinde kendisini amorti ede-
ceğini ve buradan elde edilen kum, agrega, geri 
kazanılmış bahçe toprağı, by-pass malzeme, 
hurda demir malzemelerin birçok alanda kullanı-
lacağını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Torba Hafriyat Toprağı ve İnşaat 
Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım tesisinin açılışı Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katıldığı törenle yapıldı.
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Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Torba 
Hafriyat Toprağı ve İnşaat yıkıntıları geri kaza-
nım tesisi açılışında, 18 yıllık belediye başkanlığı 
süresince en anlamlı açılışlardan biri olduğunu, 
ülkenin ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçte ol-
masına rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
Bodrum’a çevre için büyük bir yatırım yaptığını 
söyledi ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün’e teşekkür etti.

“Siyasi Getirisi Olmayan ama 
Muğla’nın Çevresi ve Doğası için 
Önemli olan Projeleri Hayata Geçir-
meye Devam Edeceğiz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Bodrum Torba’daki açılış töreninde 
yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi’nin 
Muğla İli genelinde katı atık, hafriyat, denizden 
atık toplama gibi birçok hizmeti hayata geçirdi-
ğini, Bodrum’da 16 yıldır çözülemeyen katı atık 
tesisinin temelini de yakında hep birlikte ata-
caklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bodrum Torba geri 
kazanım tesisimizde modern ve taşınabilir araç-
larla birçok alanda kullanabileceğimiz geri dönü-
şüm malzemeleri elde edeceğiz ve bu taşınabilir 
araçları diğer tesislerimizde de kullanma imkanı-
na sahibiz. Muğla, Büyükşehir Belediyesi olma-
dan önce Muğla’da 1 olan hafriyat alanını kısa 
sürede yaptığımız çalışmalar ile 7’ye çıkardık. 
Muğla’da Katı Atık düzenli depolama sahaları 
için çalışmalarımız sürüyor. Menteşe ilçemizde 
temelini attık. Milas ve Datça’da da yer tahsisini 
bekliyoruz. Bodrum’da 2000 yılından beri devam 
eden serüven 2016 yılında ilgili bütün kurumların 
onayı ile sona erdi ve Bodrum’un senelerdir sü-
ren vahşi depolama çilesi bu modern ve düzenli 
tesis ile sona erecek. Katı atık tesisinin yapım 

projesinde emeği geçen dönemin Mumcular Be-
lediyesi, BODER Derneği ve Bodrum Belediye-
si’ne teşekkür ediyorum. Bodrum’a yakışan bir 
tesisi Muğla’mıza ve Bodrum’a kazandıracağız. 
Siyasi malzeme olarak bazı çevrelerin kullandı-

ğı bu proje, dönemin iktidar partisi milletvekilleri, 
belediye başkanları ve bakanlıkların onayladığı 
bir projedir. Bunu siyasi malzeme yapmak Bod-
rum’a ihanettir. Bodrum için büyük önem taşıyan 
ve vahşi depolamanın önüne geçerek Bodrum’da 
2000 yılından beri devam eden bu serüveni biti-
recek bu projeye herkesin destek vermesi gere-
kiyor. Siyasi getirisi olmayan ama Muğla’nın do-
ğası, çevresi için hayati önem taşıyan projeleri 
hizmete sunmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
çevre ve doğa duyarlılığına dikkat 
çekmek için Dünya Çevre Günü’nü 
çeşitli etkinliklerle kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 
“Çevre Dostu Muğla” sloganı doğrultusunda Ula 
ve Menteşe ilçelerinde düzenlenen etkinliklere 
çok sayıda vatandaş katıldı. Menteşe ilçesi Sı-
nırsızlık Meydanında düzenlenen branda boya-
ma etkinliği, atık orkestrası ve canlı heykel gös-
terileri renkli görüntülere sahne oldu. “Temiz Bir 
Çevre İçin Ben de Varım” temasıyla hazırlanan 
120 metre uzunluğundaki brandayı 7’den 70’e 
herkes rengarenk boyayarak Muğla’da bir ilke 

imza attı. Çocukların da katıldığı atık orkestra-
sı, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan mü-
zik aletleri ile gösteri yaptı. Bisiklet kullanımını 
artırmak amacıyla yapılan canlı heykel gösterisi 
vatandaşların büyük beğenisini topladı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 

Büyükşehir’den 
Çevreci Etkinlikler

18
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ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray, konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Doğa-
sı, çevresi, kıyı şeridi ve orman varlığıyla Muğla 
bir şehirden fazlasıdır. Büyükşehir Belediyesi 
olarak katı atık düzenli depolama tesisleri, haf-
riyat alanları, kıyılardan teknelerle atık toplama 
çalışmaları ve daha bir çok çevreci hizmeti kısa 
sürede hayata geçirdik. Dünya Çevre Günü’nde 
de vatandaşlarımızla birlikte çevre ve doğa du-
yarlılığını artırmak için etkinlikler düzenledik ve 
çevre gününü doyasıya kutladık.”
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Çocuklar Hem Eğleniyor 
Hem Öğreniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çocukları ve 
gençleri sanatla buluşturmak, müziğe ilgi ve 
sevgilerini artırmak için okullarda çok sesli 
müzik ve müzik enstrümanlarının tanıtımlarını 
yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Dairesi Başkanlığı Kent Orkestrası 
üyeleri, çocukların ve gençlerin sanatla tanış-
malarına katkıda bulunmak ve müziğin çeşitli 
türlerinden de haberdar olmalarını sağlamak 
amacıyla Menteşe, Ula, Köyceğiz, Yatağan ve 
Milas olmak üzere 5 ilçede toplam 60 okulda çok 
sesli müzik ve müzik enstrümanlarının tanıtımla-
rını gerçekleştirdi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ile ‘’Müziğe karşı ilgi ve sevgiyi uyandırmak, 
estetik bakış açısı kazandırmak, çağdaş ve mo-
dern bireyler yetiştirmek’’ amacıyla ortaklaşa yü-
rütülen projeye öğrenciler ve öğretmenler yoğun 
ilgi gösterdi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Dairesi Başkanı Recep Altınok, çocuk-
ları ve gençleri sanatla buluşturmak için hayata 
geçirdikleri projenin ilk etabını tamamladıklarını, 
2. etabın da 2016-2017 eğitim-öğretim yılının 
başlaması ile tekrar start alacağını ve tüm ilçe-
lerde ki çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini söy-
ledi. Altınok; “Özellikle günümüz sisteminde po-
püler kültürden fazlasıyla etkilenen gençlerimiz 
ve çocuklarımız sanatın geniş yelpazesi içinde 

de var etme, ilgi, eğitim ve donanım üçgeniyle 
çocuklarımızı çok daha kaliteli bireyler olarak 
topluma kazandırmak için çalışıyoruz. Hayata 
geçirdiğimiz proje ile karşılaştığımız tablo bizleri 
sevindirmenin yanı sıra ne kadar doğru bir çalış-
ma yaptığımızın da göstergesi oldu ve ilerleyen 
çalışmalarımızda izlememiz gereken yöntemler-
de bizlere ışık tuttu.” dedi.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, olası yangınlara karşı ilk müdahale 
amacıyla il genelinde kırsal mahallelere 92 yangın söndürme tankeri da-
ğıtımı gerçekleştirdi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı kırsal mahallelerde meydana gele-
bilecek yangın olaylarına ilk müdahalenin yapı-
labilmesi için bugüne kadar toplam 92 yangın 
söndürme tankeri dağıttı. İtfaiye ekipleri, yangın 
söndürme tankeri dağıtımları sırasında mahalle 
sakinlerine  yangına müdahale, söndürme türle-
ri, yangın anında yapılması gerekenler, tüp kul-
lanımı, baca temizliği ve gönüllü itfaiyecilik konu-
larında bilgiler verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanı Raşit Çöl, konu ile ilgili yaptığı açıkla-
mada şunları söyledi; “İl genelinde kırsal ma-
hallelerimize yangın söndürme tankeri dağıtımı 
yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar toplam 
92 yangın söndürme tankeri dağıttık. Ayrıca va-
tandaşlarımızı yangın konusunda bilgilendiriyor 

ve yangına ilk müdahalenin önemini vurguluyo-
ruz. Yaptığımız tanker dağıtımları ve bilgilendir-
me çalışmalarımız ile olası yangın riskini en aza 
indirmeyi amaçlıyoruz. “

Büyükşehir’den Kırsal Mahallelere 
92 Yangın Söndürme Tankeri
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Büyükşehir “Engelleri” 
Kaldırıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği 
“Engelsiz Plaj” projesini il geneline yaymak için çalışmalarına tüm hızıy-
la devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ilki 
Ula İlçesi Akyaka sahilinde hizmete açılan en-
gelsiz plajın ardından  Milas Ören, Datça Has-
tane önü ve Bodrum Kumbahçe plajlarında da 
fiziksel engelli bireylerin denizle buluşmasını 
sağlayacak yürüyüş platformu, özel şezlonglar, 
özel soyunma kabinlerini barındıran tesisler üc-
retsiz olarak engelli vatandaşlara hizmet veriyor. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelsiz plaj-
larına son olarak Ortaca Sarıgerme SARÇED 
sahili ve Dalaman Sarsala plajlarını da ekledi. 
Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği tarafından işle- tilen mavi bayraklı plajda engelsiz plaj çalışmala-

rı tamamlanarak hizmete açıldı. Dalaman Bele-
diyesi DAL-BEL  A.Ş. tarafından işletilen Sarsala 
sahilinde uygulanan engelsiz plaj projesi sonrası 
iki bedensel engelli vatandaş rahatlıkla denize 
girerek memnuniyetlerini dile getirdiler. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, ‘Engel-
siz Plaj’ projesi ile ilgili kısa sürede çok sayıda 
olumlu geri dönüş ve teşekkür aldıklarını söyledi. 

Engelsiz Plaj
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Koç; “Engelli vatandaşlarımızın da diğer vatan-
daşlarımız gibi denize girebilmelerini sağlamak 
için uygulamaya başladığımız bu proje ile kısa 
sürede oldukça yol katettik. Mayıs ayında Akya-
ka sahilinde başlattığımız projemizi Haziran ayın-
da Milas Ören, Datça Hastane önü ve Bodrum 
Kumbahçe plajlarımızda, Temmuz ayında da 
Ortaca Sarıgerme SARÇED sahili ve Dalaman 
Sarsala plajında hayata geçirerek vatandaşları-
mızın hizmetine sunduk. Muğla genelinde proje-
mize uygun sahillerimizde engelsiz plaj çalışma-
larımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi 
olarak engelli vatandaşlarımızın hayatını kolay-
laştırmak ve sosyal yaşama daha kolay adapte 
olmalarını sağlamak için özveriyle çalışıyoruz ve 
çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Muğla genelinde bugüne kadar 
toplam 6 sahili engelli vatandaşla-
rımızın da rahatlıkla kullanabilece-
ği hale getirdik”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Os-
man Gürün, engelli vatandaşların sosyal hayata 
daha fazla katılmaları için Büyükşehir Belediye-

si olarak her alanda yenilikçi hizmetleri devreye 
soktuklarını söyledi ve vatandaşların bu hizmet-
lerden memnuniyetinin kendilerini de mutlu etti-
ğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr.Osman Gürün; “Büyükşehir Belediyesi olarak 
engelli bireye sahip ailelerimiz ve engelli vatan-
daşlarımız için sosyal hayatı, yaşam alanlarını, 
ulaşım araçlarını, plajları kullanılabilir hale ge-
tirerek onların sosyal hayata katılmalarını sağ-
lıyoruz. Kısa mola hizmetimizle de engelli aile-
lerimize özel hayatları için zaman yaratıyoruz. 
Muğla genelinde bugüne kadar toplam 6 sahili 
engelli vatandaşlarımızın da kullanabileceği hale 
getirdik. Vatandaşlarımızın bu hizmetlerimizden 
memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor.” dedi. 
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Gazeller’e Spor Tesisi 
Büyükşehir’den

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İlçesi Gazeller Mahallesi’nde 
yapımını tamamladığı Gazeller Halı Sahası’nın açılışını Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün katılımıyla gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla ili gene-
linde gerçekleştirdiği spor yatırımlarına devam 
ediyor. Menteşe İlçesi Bülent Akça Sentetik Fut-
bol Sahası, Datça İlçesi Cumalı Halı Sahası, Da-
laman İlçesi Ege Mahallesi’ne 2 adet Açık Tenis 
Kortu  kazandıran Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Menteşe İlçesi Gazeller Mahallesi’ne de 168 bin 
445 TL yatırımla halı saha yapımını gerçekleştir-
di. 

Gazeller Mahallesi Muhtarı Yücel Çiçek, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden çok 
memnun olduklarını, Büyükşehir Belediyesi’nin 
mesafe gözetmeden 60 km uzaklıktaki bir ma-
halleye yaptığı yatırım ve spor tesisi için Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 
başta olmak üzere emeği geçen herkese teşek-
kür ettiğini söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik 
ve Spor Dairesi Başkan V. Ali İnan, Muğla ili ge-

nelinde spor yatırımlarına devam ettiklerini, 168 
bin TL yatırımla Gazeller ve çevre köyler Taş-
lı, Muratağa, Avcılar, Yörükoğlu, Fadıl’a hizmet 
edecek bir tesisi Muğla’ya kazandırmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını söyledi. Ali İnan; “Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Ben Türk gencinin 
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spor yaparak güçlü olmasını isterim.” Sözünde 
belirttiği gibi gençliğimizin spor yapması için ça-
lışmalar yapıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı’mız Dr. Osman Gürün’ün bizlere verdi-
ği destek ve güç ile Muğla’ya spor yatırımlarımız 
devam edecek.” dedi. 

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla ili gene-
linde birçok alanda hizmet verdiğini, Menteşe İl-
çesi Gazeller Mahallesi’ne yapılan halı sahanın 
da bunun en güzel örneği olduğunu söyledi. Ba-
hattin Gümüş; “Muğla Büyükşehir olunca uzak 
olan köylerde hizmetlerin gelmesi açısından 
sıkıntı yaşanabilir endişesi vardı. Şimdi Büyük-
şehir Belediyesi’nin evde bakım ekibi, MUSKİ 
gibi birçok hizmeti köylerimize ve mahallerimize 
anında ulaşıyor. Bugün Menteşe ilçesi Gazeller 
Mahalle’mize Büyükşehir Belediye’miz tarafın-
dan yapılan halı sahanın açılışında beraberiz. 
Bu hizmette emeği geçen başta Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı’mız Dr. Osman Gürün 
olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 

“Muğla’ya Her Alanda En İyi Hiz-
meti Vermek İçin Çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
vatandaşlarından aldığı güç ve destekle Muğla 
genelinde hizmet ve yatırımlara devam ettiğini, 
Gazeller Mahallesi’ne yapılan ve civar mahalle-
lerinde yararlanacağı spor tesisinin vatandaşla-
rın bir araya gelmesi, birlikte takım olarak mü-
cadele etmesi açısından da önemli olduğunu 
söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün; “Muğla Büyükşehir Belediyesi 

olarak kısa sürede bütün alanlarda organizas-
yon ve yapılanmamızı tamamladık. Sizlerden al-
dığımız güç ve destekle Muğla genelinde hizmet 
veriyor, yatırım yapıyoruz. 2016 yılında Muğla 
genelinde 900-1000 km yol çalışması için 100 
Milyon TL bütçe ayırdık. Dönemimizin sonunda 
sorumluluk alanımızda bütün yollar standartlara 
uygun hale gelecek. Ulaşım alanında yeni araç-
lar ve kooperatiflerin dönüşümü ile Muğla’da 
ulaşımda belirli bir düzen ve disiplin sağladık. 
MUSKİ Muğla genelinde aktif ve etkin çalışması 
ile kısa sürede sizlerin memnuniyetini kazandı. 
Muğla’ya en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. 
Gazeller Mahallesi’ne yaptığımız bu spor tesi-
sinde vatandaşlarımız bir araya gelecek, konu-
şacak, birlikte mücadele edecek ve bu tesisten 
diğer mahallelerimizde yararlanabilecek. Ülke 
olarak sevgiye, barışa, birlikte olmaya her za-
mankinden daha fazla ihtiyacımız var. Sporda 
bizleri bir araya getiren unsurlardan biri. Muğ-
la’da farklı alanlarda spor yatırımlarımıza ve 
spor kulüplerimize destek olmaya devam ede-
ceğiz.” dedi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazeller Ma-
hallesi Halı Saha açılışına Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe 
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla 
İl Başkanı Mürsel Alban, Muğla Muhtarlar Birliği 
Derneği Başkanı Şükrü Arık, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Daire Başkanları, muhtarlar ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca Menteşe Beledi-
ye Başkanı Bahattin Gümüş’ün de forma giydi-
ği takımlar halı sahanın açılışında kısa bir maç 
yaptı. 
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Hareketlilik Haftası 
Etkinlikleri Sona Erdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
MoveWeek Avrupa Hareket Haftası 
kapsamında organize ettiği etkin-
likler sona erdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Genç-
lik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından 23-29 
Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik-
lere birçok sporcu ve aileleri katıldı. Hareketlilik 
Haftası kapsamında, “Müzikli Taekwondo Gös-
terisi”, “Bayanlarla Müzik Eşliğinde Spor”, “Masa 
Tenisi Top Savaşı”, “Satranç Simultane Göste-
ri Maçı”, “Herkes İçin Spor (Eşini de Al Haydi 
Maça)”, “Mini Tenis Şenliği” ve “Mini Voleybol 
Şenliği”  etkinlikleri düzenlendi. Yoğun katılımla 
gerçekleştirilen etkinliklerde sporcular birbirleriy-
le centilmence mücadele ederek  gönüllerince 
eğlendiler. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Genç-
lik ve Spor Dairesi Başkan V. Ali İnan, konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “’23-29 
Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz 
Hareketlilik Haftası Etkinlikleri sayesinde Büyük-
şehir Belediyemizin sportif hizmetlerini ilimizde 
ve Avrupa ülkelerinde tanıtma imkânı bulduk. 
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Çalışma alanlarımız, spor tesislerimizin ya-
pılmasıyla beraber her geçen gün artmak-
tadır. Bu bağlamda çalışmalarımıza son hı-
zıyla devam edeceğiz’

27
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Büyükşehir’den 63 Araç ve 220 Personel İle 
Haşereye Karşı Etkin Mücadele

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Veteriner 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet 
veren sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadele 
ekipleri, halk sağlığına yönelik yürüttüğü çalış-
malar kapsamında çevreyi ve ekolojik dengeyi 
koruma bilinci ile hareket ediyor. 13 ilçede siv-
risineklerin üremesini engellemek için yapılan 
çalışmaların yanı sıra ekipler, larva mücadelesi, 
kültürel mücadele ve fiziksel mücadele çalışma-
larını da etkin bir şekilde yapıyor ve çevreye ve 
diğer canlılara zarar vermeden ilaçlama çalış-
malarını sürdürüyor. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, vatan-
daşların rahat bir yaz sezonu geçirebilmeleri için 
yıl boyunca etkin bir saha çalışması yaptıklarını 
ayrıca vatandaşlarla sürekli iletişim halinde ola-
rak yapılan çalışmalar ve muhtemel sivrisinek 
üreme alanları hakkında bilgiler vererek farkın-
dalık yaratmaya çalıştıklarını söyledi. Koç; “12 
uzman, 220 personelimiz ve 63 araçla  il gene-
linde yılın 12 ayı boyunca sivrisinek ve diğer ha-
şerelerle etkin bir şekilde mücadele ediyor ve va-
tandaşlarımıza mücadele yöntemleri konusunda 
neler yapmaları gerektiği hakkında bilgilendirme 
toplantıları düzenliyoruz. 13 ilçemizde yetki ve 

sorumluluk alanımızda olan her noktada çevreye 
ve diğer canlılara zarar vermeden bilimsel yön-
temler ışığında ilaçlama çalışmaları yapıyoruz. 
Sivrisinek ve diğer haşerelerle etkin mücadele-
miz artarak devam edecek.” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sivrisinek ve diğer haşe-
relerle mücadele çalışmalarına yılın 12 ayı boyunca etkin bir şekilde 
devam ediyor 

28 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜLTENİ

Büyükşehir İtfaiyesi 2 Günde 
160 İtfai Olaya Müdahale Etti
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Büyükşehir İtfaiyesi 2 Günde 
160 İtfai Olaya Müdahale Etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sadece hafta 
sonu Muğla genelinde 160 itfai olaya müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi,  Ortaca, Fet-
hiye, Seydikemer, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, 
Ula, Milas, Yatağan ilçelerinde olmak üzere 18-
19 Haziran tarihlerinde Muğla’da 160 itfai olaya 
müdahale etti. Ev, iş yeri, ot, çöp, araç, orman 
yangını, kaza kurtarma, elektrik sebepli yangın-
lar, hayvan kurtarma gibi 160 itfai olaya müdaha-
le eden Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sa-
dece Bodrum’da aynı anda meydana gelen çöp, 
ot yangını, kaza kurtarma ve trafo yangınına14 
itfaiye aracı ve 37 personelle müdahale etti. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanı Raşit Çöl, havaların ısınmasıyla birlik-
te artan itfai olaylar için vatandaşların da dikkatli 
olması gerektiğini söyledi ve Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin 7 gün 24 saat görevin başında ol-
duğunu belirtti. 

Muğla’nın 40 Noktasında 7 Gün 
24 Saat Görev Başındayız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ra-
şit Çöl; “Muğlamızda havaların ısınması ile itfai 
olaylarda önemli bir artış var. Şu an Muğla ge-
nelinde bütün itfai olaylar kontrolümüz altında. 
Ula’da ve Bodrum’da yaşanan yangınlarda du-
mandan etkilenen personelimizde ayakta tedavi 
edilerek taburcu edildi. İl genelinde yaşanan itfai 
olaylarda gerekli yerlerde Orman Bölge Müdür-
lüğü ekiplerimiz ile birlikte koordineli çalışıyor, 
yangınlara birlikte müdahale ediyoruz. Orman 
Bölge Müdürlüğü ekiplerimize de destekleri ve 
özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Muğ-
la’nın 40 noktasında Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi İtfaiyesi olarak 7 gün 24 saat görevimizin 
başındayız.” dedi. 
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Büyükşehir İtfaiyesi 
Araç Filosunu Güçlendirdi
Muğla Büyükşehir Belediyesi, İtfai olaylara daha etkin ve yerinde mü-

dahale için 8 yeni ve donanımlı aracı Muğla’da vatandaşların hizmetine 
sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı, 4 adet yangına ilk müdahale aracı, 3 
adet hizmet aracı, 1 adet pikap alarak itfai olay-
larda kullanılmak üzere araç sayısını 144’e çı-
kardı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanı Raşit Çöl alınan yeni 8 araçla birlikte 
araç sayılarını 144’e çıkardıklarını, Muğla’nın 
Büyükşehir Belediyesi olmasından sonra 27 tam 
donanımlı itfaiye aracını Muğla’ya kazandırdık-

larını söyledi. Raşit Çöl; “Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak Muğla ili 
genelinde 40 noktada 493 personel, 144 itfaiye 
aracıyla 365 gün 24 saat vatandaşlarımıza hiz-
met veriyoruz. Bugün tanıtımını yaptığımız 4 adet 
yangına ilk müdahale aracı, 3 adet hizmet ara-
cı, 1 adet pikapla araç sayımızı 144’e çıkardık. 
Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi olmasından 
sonra 3 Milyon 64 bin TL yatırımla tam donanım-
lı 27 yeni itfaiye aracını Muğla’mıza kazandırdık. 
Ayrıca yüksek yangın riski ve ulaşım zorluğu 
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olan mahallelerimize 82 adet yangın söndürme 
tankeri dağıttık. Muğla’da birçok olayda 24 saat 
vatandaşlarımızın yanında olan Büyükşehir Be-
lediyesi İtfaiye teşkilatımız Muğla genelinde 58 
bin 296 kişiye de yangın eğitimi vermiştir. Vatan-
daşlarımızın huzuru, güvenliği için her an göre-
vinin başında olan itfaiye teşkilatımıza her türlü 
desteği sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı’mız sayın Dr.Osman Gürün’e teşekkür 
ediyor, yeni ataçlarımızın Muğla’da sadece gü-
zel olaylarda kullanılmasını diliyorum.” dedi.

“İtfai olaylara daha etkin, kısa 
zamanda müdahale için donanımlı 
ve gerekli araçlarla itfaiyemizi güç-
lendirmeye devam edeceğiz.”

Türkiye’nin çevresiyle, doğasıyla çok özel bir 
kent olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Osman Gürün, bu doğayı, çev-
reyi, ormanları korumak, vatandaşların huzuru, 
güvenliği ve mutluluğu için Muğla’da her alanda 
yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi. 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün; “Muğla, 13 bin 247 kilometrekare yüzöl-
çümü, yüzde 68 orman varlığı, eşsiz doğasıyla 
çok özel bir şehir. Bu geniş coğrafyada vatan-
daşlarımızın huzuru, güvenliği için itfaiye teşkila-

tımız 40 noktada 493 personelle 7/24 kesintisiz 
hizmet veriyor. İtfai olaylara daha etkin, kısa za-
manda müdahale için donanımlı ve gerekli araç-
larla itfaiyemizi güçlendirmeye devam edeceğiz.” 
dedi. 
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Büyükşehir’den Türkiye’de Bir İlk 

“Kısa Mola Hizmeti”
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’de 
bir ilk olan Engelli Aileler için Kısa Mola 

hizmetini hayata geçirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
sosyal ve vatandaş odaklı hizmet-
leriyle Türkiye’de ilkleri yapmaya, 

vatandaşlarının daha çağdaş, daha 
modern bir Muğla’da yaşaması için 
projeler üreterek hayata geçirmeye 

devam ediyor. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi engelli bireylere sahip 

ailelerin engelli bireylerini süreli 
olarak bırakabilecekleri Engelli 

Ailelerine Kısa Mola tesisini Muğ-
la Büyükşehir Belediye Başkanı 

Dr.Osman Gürün’ün katıldığı tören-
le açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Engelli Aileleri 
Kısa Mola Tesisi açılışına Muğla Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahip-
liğinde Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan, Men-
teşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ali Akkuzu, 
Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Şükrü Arık, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları 
ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç açılış-
ta yaptığı konuşmada, Muğla’da evde bakım 
hizmeti, hasta nakli, engelli nakli, destek kart, 
engelli plajı gibi birçok yeni ve çağdaş projeyi 
Muğla’da hayata geçirdiklerini, bu yeni projeyle 
engelli bireylere sahip ailelere kendilerine za-
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man ayırabilmeleri için kısa bir mola verdirecek-
lerini söyledi. Ailelerin engelli bireylerini uzman 
ekiplere emanet ederek özel işlerine zaman ayı-
rabileceklerini söyleyen Hacı Koç tesisin engelli 
bireylerin sıkılmadan vakit geçirebilecekleri şe-
kilde tasarlandığını belirtti. 

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin engelli ailele-
re kısa mola hizmetinin çok anlamlı ve özel bir 
hizmet olduğunu, bu projeyle engelli ailelerinin 
herhangi bir işlerinde engelli bireylerini güvenle 
bırakabilecekleri bir tesise sahip olduklarını söy-
ledi ve projede emeği geçen herkese teşekkür 
etti. 

Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Engelli Ailelerine Kısa 
Mola hizmetinin engelli bireylerin ve engelli aile-
leri için yeni bir hizmet olduğunu, Muğla Büyük-
şehir Belediyesi’ne bu yararlı ve örnek bir proje 
için teşekkür etti. 

Engelli Bireylerin Ailelerine Kısa 
Bir Mola için, Bir Nefes Olmak 

İstedik
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-

man Gürün, Engelli Bireylerin Ailelerine Kısa 
Mola tesisi açılışında yaptığı konuşmada, bütün 
zamanlarını engelli bireyleri için harcayan feda-
kar ailelere biraz zaman yaratmak istediklerini, 
bu kısa molada kendine zaman ayıran, dinle-

nen, özel işlerini çözümleyen ailelere kendileri-
nin de bir katkısı olmasını istediklerini söyledi. 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün; “Muğla’da vatandaş odaklı, sosyal bele-
diyecilik anlamında birçok yeni hizmeti vatan-
daşlarımıza sunmanın gururunu ve mutluluğunu 
yaşıyoruz. Evde bakım hizmetinden, hasta ve 
engelli nakline, destek karttan engelli plajımıza 
kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Engelli ai-
lelerimiz için kısa mola hizmetimiz Türkiye’de bir 
ilk olma özelliği taşıyor ve 10-16 Mayıs Engelliler 
Haftası’nda hizmete başlaması da çok anlamlı 
oldu. Günün 24 saatini engelli bireylerine ayıran, 
bütün dikkatini, mesaisini gözü gibi baktığı en-
gelli ve özel aile ferdine ayıran özellikle kadın-
larımız için bu hizmetimizi hayata geçirdik. Bu 
hizmetimizden yararlanmak için bizleri arayarak 
randevu alan ailelerimiz engelli bireylerini bu 
özel vatandaşlarımız için hazırlanan tesisimizde 
uzman ekiplerimize belirli bir süre içinde ema-
net ederek özel işlerine zaman ayıracak, dokto-
ra gidecek ya da bir akrabasını ziyaret ederek 
kahvesini içecek. Bu arada engelli bireylerini te-
sisimize bırakan ailelerimizin aklı, yüreği rahat 
olacak. Çünkü bu tesiste engelli bireylerimiz uz-
man ekiplerimiz ve arkadaşlarıyla zaman geçiri-
yor, oyunlar oynuyor olacak. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi olarak engelleri sevgiyle, hoşgörüyle 
aşacağımıza inanıyoruz. Sosyal projelerimizi ve 
vatandaşlara dokunan hizmetlerimizi Muğla’da 
hayata geçirmeye devam edeceğiz.” dedi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Engelli Aile-
lerine Kısa Mola Hizmeti’nden yararlanmak için 
vatandaşlarımızın 444 48 01 numarasından son-
ra 7’yi tuşlayıp en az bir gün öncesinden rande-
vu alması gerekiyor. Engelli Ailelerine Kısa Mola 
Hizmeti günde 12 engelli ailesine hizmet vere-
bilecek ve engelli ailelerimiz engelli bireylerini 

ayda 4 defa 3 saatliğine tesise  bırakabilecekler. 
Açılışta ayrıca Engelli bireylerle sanat eğitimi 

çalışmaları kapsamında hazırlanan resim sergi-
si açılışı yapıldı ve katılımcılara teşekkür belgesi 
verildi. 
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Menteşe Katı 
Atık Düzenli Depolama Tesisi 

Tanıtıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Men-
teşe, Ula, Yatağan, Kavaklıdere ilçe-
lerinin yararlanacağı ve bu alanlarda 
vahşi depolamanın ortadan kalkacağı 
Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama 
Tesisi tanıtımını Muğla Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP 
Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, 
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin 
Gümüş, Ula Belediye Başkanı Ümit 
Karaarslan, Bodrum ve Yatağan Bele-

diye Başkan yardımcıları, CHP Muğla İl Başkanı 
Mürsel Alban, CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai 
Seymen, Muğla Büyükşehir Belediyesi daire 
başkanları, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı 
tanıtım töreni ile gerçekleştirdi.

 Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray,  Mente-
şe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin 777 
bin 435 metrekare proje alanı olduğunu, projede 
Muğla’ya 21 yıl hizmet edecek 4 adet depolama 
alanı(lot) bulunduğunu söyledi. Muğla’da katı 
atık, hafriyat, deniz, su, çevre kirliliği alanlarında 
da hizmetlerinin devam ettiğini hatırlatan Aylin 
Giray Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Te-
sisi’nin sözleşme bedelinin 4 milyon 962 bin 491 
TL olduğunu belirtti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 
belediyeler için olmazsa olmaz katı atık düzenli 

depolama tesisinin Menteşe İlçesi, 48 köy, Ula, 
Yatağan, Kavaklıdere’ye hizmet vereceğini, vah-
şi depolamanın sona ererek çevre konusunda 
büyük bir problemin ortadan kalkacağını söyledi 
ve bu önemli hizmeti gerçekleştiren Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e 
ve emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi, Menteşe Katı Atık 
Düzenli Depolama Tesisi’nin 
tanıtım törenini Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün’ün katılımı 
ile gerçekleştirdi. 
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Başkan Gürün; “Muğlamız İçin 
Hizmette Sınır Yok”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmette sınır yok ilkesiyle Muğla için çalıştığını,  
çevresiyle, doğasıyla, denizleriyle toprağıyla ter-
temiz bir Muğla yaratmak için her alanda hizmet-
lerinin devam edeceğini söyledi. Muğla Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla 

Belediyesi döneminde 2006 yılında MUKAD-BİR 
ile çalışmalarına başladığımız Katı Atık Düzenli 
Depolama tesisi için Büyükşehir Belediyesi olun-
ca aynı izinleri tekrar alarak bu tesisi 2016 yı-
lında kurabiliyoruz. Devletin çeşitli kurumları ara-
sındaki koordinasyon eksikliği ve bürokrasinin 
olağanüstü artması nedeniyle gerçekten hizmet 
etmek isteyenlerin önüne büyük engeller çıkıyor. 
Halbuki bir an önce bu tesislerin kurularak çevre 
kirliliğin önlenmesi gerekiyor. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi olarak çevre konusunda çok hassas 
davranıyoruz çünkü Muğla gibi eşsiz bir coğraf-
yaya sahibiz.  Bodrum’da yapılacak olan katı atık 
düzenli depolama tesisimiz uygun olmayan bir 
şekilde vatandaşlarımıza yanlış bilgi verilerek 
siyasi malzeme yapıldı. Siyaset çevreye yararlı, 
Bodrum’a gerekli bir tesis için kullanılmamalı tam 
aksine hep birlikte vatandaşlarımızı doğru bilgi-
lendirerek bu hizmete sahip çıkmalıyız. Bu an-
lamda Bodrum Belediye’mize ve ilçe örgütümü-
ze teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Bodrum 
Katı Atık Düzenli depolama tesisimiz hayata ge-
çirilerek Bodrum’un yaşadığı vahşi depolama so-
rununu ortadan kaldıracağız. Vahşi depolamanın 
çevreye olağanüstü zararları var. Burası ve bü-
tün ilçelerimizdeki vahşi depolama alanlarımızda 
rekreasyon alanı haline getireceğiz ve buralarda 
spor, piknik alanları yapacağız. Entegre tesisler 
kurarak çöpün depolanması yanında geri dönü-
şümle kullanılabilir malzemelerin ekonomiye ka-
zandırılmasını sağlayacağız. Çöpün miktarı ve 
ürettiği metan gazı standartlara uygunsa metan 
gazından elektrik üreteceğiz. Muğla’da bir olan 
hafriyat alanları sahasını Büyükşehir Belediyesi 

olduktan sonra 7’ye 
çıkararak çevre konu-
sunda büyük bir adım 
attık. Bodrum katı atık 
düzenli depolama te-
sisinden sonra gerek-
li bütün başvuruları 
yapılan ama onayı 
gelmeyen Milas te-
sisimizin de onayı 
alındığında Muğla’da 
katı atık düzenli de-
polama tesisleri için 
zinciri tamamlamış 
olacağız. Menteşe, 
Ortaca, Fethiye, Dat-
ça, Bodrum, Milas ile 
Muğla genelinde vah-
şi depolamayı sona 
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erdirerek çağdaş ve modern tesislerle çevremizi 
koruyacağız. Muğla’da tıbbi atık tesisi olmadı-
ğı için Denizli’ye gönderiyoruz. Coğrafi merkez 
Menteşe olduğu için bu alanda bu tesisimizi de 
Muğla’mıza kazandıracağız. Dönemimizde çev-
resi, doğası, toprağı, denizi ile tertemiz bir Muğla 
yaratarak Türkiye’nin örnek kenti olacağız. Muğ-
la Büyükşehir Belediyesi olarak Muğlamız için 
hizmette sınır yok.” dedi. 

CHP Muğla Milletvekili Ömer 
Süha Aldan; “Alt yapı, katı atık, tıb-
bi atık, hafriyat alanları gibi çevre-
ci hizmetler gerçek belediyeciliğin 
eserleridir.”

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, 
bir şehrin gelişmişliğinin çevreye, doğaya verdiği 
önemle anlaşılacağını, Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi’nin Muğla’da kısa zamanda hayata geçir-
diği çevreci projelerle Türkiye’de buna en güzel 
örnek olduğunu söyledi. Ömer Süha Aldan; “Be-
lediyeler genellikle yüzeysel hizmetlere önem 
verirler. Alt yapı, katı atık, tıbbi atık, hafriyat 
alanları gibi çevreci hizmetler gerçek belediye-
ciliğin eserleridir. O kenti sevenlerin eserleridir. 
Muğla’da çevre konusunda her alanda hizmetler 
ile önemli bir ağ oluşturulmalıdır. Bodrum, Muğ-
la’nın nüfus yapısı en değişken ve tercih edilen 
ilçelerinden biri. Bodrum’da senelerdir vahşi de-
polama yapılarak çöpler çevreye bırakılıyor. Bu 
sorunun çözümü için 2000 yılında başlayan Bod-
rum’a tertemiz, kokusu olmayan bir tesis kazan-
dırılması için bir çaba var. Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi’nin girişimleri ile bu emek 2016 yılında 
sonuçlandırılmış. Bu Bodrum ve Muğla için çok 
önemli bir kazanım. Ankara’da ulusal sorunlar 
ile ilgilenmek yerine Muğla’da Bodrum Katı Atık 
Düzenli depolama tesisi hizmetine engel olmaya 
ve boş gündem yaratmaya çalışmak doğru değil, 
ayrıca 2013 yılında bu tesisin imza törenine katı-
lıp 2016 yılında projeye itiraz etmek siyaseten il-
kesel bir davranış değil. Pina yarımadasında Gü-
vercinlik’te yeşili alabildiğine katledilirken devasa 
tatil tesisleri için bu alanlar rant alanı yapılırken 
sesi çıkmayanların bu hizmet alanı yapılmak is-
tendiğinde ses çıkarması yakışır bir davranış de-
ğil.” dedi. 
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Başkan Gürün 
Dünya İnsani 
Zirvesi’ne Katıldı

23-24 Mayıs’da İstanbul’da dünyada ilk defa 
düzenlenen dünya liderleri, Birleşmiş Milletler 
yetkilileri, farklı ülkelerin yerel yöneticilerinin ka-
tıldığı dünyada mülteci sorunu, göç gibi konula-
rın konuşulduğu insani zirvesinde Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün göç 
konulu belediye başkanları odak oturumunda 
konuştu.

“Kalıcı Barışlar İçin Yurtta Barış Dünya’da 
Barış Sözü Temel Alınmalı”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Dünya İnsani Zirvesi’nde Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un da ka-
tıldığı Göç konulu belediye başkanları odak otu-
rumunda yaptığı konuşmada, dünyada ve Türki-
ye’de yaşanan göç ve mülteci sorununun barışçı 
çözümler ve bütün ülkelerin sorumluluk alması 
ile çözülebileceğini, yerel yönetimler olarak bu 
konuda ellerinden geleni yapmaya hazır olduk-
larını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Osman Gürün; “Dünyada ve ülkemizde 
yaşanan mülteci ve göç sorununun çözümü için 
dünya liderleri, yerel yöneticileri ilk defa bir zirve-
de bir araya geldi. Bütün dünya ülkelerinin siyasi 

çıkar, amaç gözetmeden birbirlerini dinlemeleri 
ve ortak dil olarak barışı benimsemeleri bu so-
runların çözüm noktası olacaktır. Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” 
sözünün bütün dünya ülkelerinin barış içinde ya-
şaması açısından ne kadar anlamlı olduğunu bir 
kez daha iyi anlıyoruz. Özellikle ülkemizde ya-
şanan mülteci sorununa kalıcı çözümle bulun-
malı, Ortadoğu güçlü ülkelerin güçlerini sınadığı 
topraklar olmamalıdır. Birleşmiş Milletler’e de bu 
konuda büyük sorumluluk düşmektedir. Ülkele-
rini, vatan topraklarını terk etmek zorunda kalan 
insanlar için bütün dünya ülkeleri sorumluluk 
almalı, Birleşmiş Milletler bunu organize etme-
lidir.”dedi 

Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Osman Gürün dünyada ilk 
defa düzenlenen Dünya İnsani Zir-
vesi’ne konuşmacı olarak katıldı.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Da-
iresi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediye-
si’nin yetki ve sorumluluğunda bulunan yolları 
daha güvenli ve modern hale getirmek için il ge-
nelinde özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Ekip-
ler, Marmaris ilçesinde Karacasöğüt ve Çamlı 
Mahalle yolunda 2. Kat; Yeşilbelde ve Karcasö-
ğüt Mezarlık yolunda 1. Kat,  Menteşe İlçesi Kış-
la Parkında 1. Kat, Ula ilçesi Ula Gölet Yolunda 
1. Kat ve Portakallık Yolunda 2.kat, Ortaca İlçesi 
İztuzu Yolu 2. Kat, Datça İlçesinde Sındı, Kni-
dos ve Mesudiye yolunda sathi asfalt kaplama 
çalışmalarını tamamladı. 20 gün süren çalışma-
lar kapsamında ekipler, 15. 8 kilometre Bitümlü 
Sıcak Karışım (BSK), 77 kilometre 1. ve 2. kat 
asfalt kaplama olmak üzere toplam 92.8 kilomet-
re asfalt kaplama çalışması yaptı. 

“Büyükşehir Belediyesi olarak 2016 yılında 
100 milyon TL yatırımla 900 kilometre asfalt kap-
lama çalışması yapacağız”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dai-
resi Başkanı Hida Kılıç, vatandaşların daha gü-
venli ve konforlu yollarda seyahat edebilmeleri 
için ekiplerin il genelinde özveriyle çalıştıklarını 

söyledi. Kılıç; “Daha güvenli ve konforlu yollar 
için çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, kısa bir 
sürede 92.8 kilometre yolda asfalt kaplama ça-
lışmalarını tamamladı. 2016 yılı asfalt kaplama 
programı dahilinde 100 milyon TL yatırımla 900 
kilometre asfalt kaplama çalışması yapacağız. 
Muğlamıza yakışır yollar için ekiplerimiz mesai 
saati gözetmeden çalışmalarına devam ediyor.” 
dedi.

Büyükşehir,
Muğla’ya Yakışır 
Yollar İçin Çalışıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde daha güvenli ve konforlu 
yollar için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 
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Muğla İli Menteşe ilçesi Emirbeyazıt İlkokulu 
öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi yerel yönetimler 
konusu için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün’ü ve Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi daire başkanlıklarını ziyaret ettiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkan-
lıklarını hizmet verdikleri noktalarda ziyaret eden 
Emirbeyazıt İlkokulu öğrencileri, daire başkanlık-
larının Muğla’da hayata geçirdiği hizmetler hak-
kında bilgi aldılar. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün’ü ziyaret eden Emirbeyazıt İlkokulu 
öğrencileri daire başkanlıklarına yaptıkları gezi-
lerde Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetleri hak-
kında neler öğrendiklerini Başkan Gürün’e an-
lattılar. Yollardaki trafik işaretleme levhalarının 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Baş-
kanlığı ekiplerince yapıldığını, yollara araçların 
ve yayaların güvenliği için yerleştirildiğini, okul 
servislerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından 
öğrenci takip sistemi ile uydudan takip edildiğini 

Çocuklardan Başkan Gürün’e 
Yerel Yönetim Ziyareti

Emirbeyazıt İlkokulu 4 D sınıfı öğrencileri Sosyal Bilgiler dersi yerel 
yönetimler konusu için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman 
Gürün’ü ziyaret etti. 
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öğrendiklerini söylediler. Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı’nı ziyaret eden öğrenciler de evde bakım 
hizmeti ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ev-
lerdeki hasta ve engelli vatandaşlarla ilgilendik-
lerini, ayrıca Muğla sahillerinde engelli plajları 
açıldığını öğrendiklerini söylediler.

“Başkan Gürün’e Hedefimiz-
1Muğla1 Sloganının Anlamı Nedir 
Sorusu”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün’e daha önce hazırladıkları soruları 
sorma fırsatı bulan öğrenciler, Hedefimiz1Muğ-
la1 sloganının anlamını da Başkan Gürün’e sor-
dular. Muğla’nın birbirinden değerli 13 ilçesi oldu-
ğunu, bu geniş coğrafyada öbek öbek yerleşmiş 
nüfusa hizmet götürdüklerini söyleyen Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin he-
deflerinin Muğla’yı birlikte kalkındırmak olduğu-
nu, Muğla’nın bir bütün olduğunu belirtti. Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; 
“Muğla, İstanbul ve Kocaeli gibi Türkiye’nin en 
kalabalık illerinden daha büyük bir yüzölçümüne 
ve birbirinden değerli 13 ilçeye sahip. Muğla’da 
nüfus 13 parçaya ayrılmış. Muğla’da hedefimizin 

tek olması lazım. Bodrum’dan Seydikemer’e ka-
dar Muğla’yı hep birlikte kalkındırmalı, bir bütün 
olarak düşünmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi ola-
rak bütün ilçelerimize eşit mesafede yaklaşıyor, 
önem ve aciliyet sırasına göre hizmetlerimizi, 
projelerimizi gerçekleştiriyoruz.” dedi. 

Öğrencilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 

Gürün, bugünün filizleri, geleceğin köklü çınarları 
olacak çocuklarımızın bu tür gezilerle bilgilerinin 
ve bakış açılarının gelişeceğini, geleceğin yöne-
ticilerinin de bu çocukların arasından çıkacağını 
söyledi. 



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜLTENİ

Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

ry
üz

le 
Hi

zm
et.

..

42

Büyükşehir’den Tarihi Miras İçin 
Bir Adım Daha

Tarihi Miras Bilgi Sistemi(TAMBİS) projesi 
ile, Muğla İli sınırları içerisindeki tescilli taşınmaz 
kültür ve tabiat varlıkları envanterinin Coğrafi Bil-
gi Sistemleri üzerinde görüntülenmesi, işlenmesi 
ve güncellenmesi amacı ile CBS veri tabanı ve 
altlık haritalar hazırlandı. Bu kapsamda Menteşe 
İlçesi pilot bölge seçildi ve İmar ve Şehircilik Da-
iresi Başkanlığı KUDEB Şube Müdürlüğü, Muğla 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdür-
lüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Karya 
Araştırma Merkezi ile birlikte çalışılarak verile-
rin temini sağlandı. TAMBİS Projesi için Coğrafi 
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünce oluşturulan 
CBS alt yapısı ile ofis ortamında ve arazide sö-
zel/grafik veri girişleri sağlanabiliyor ve söz ko-
nusu grafik veriler ile sözel veriler ilişkili bir şekil-
de sunulup sorgulama yapılabiliyor. Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Şube Müdürlüğünce, KUDEB Şube 
Müdürlüğü, Muğla Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu  Müdürlüğü ve MSKÜ Karya Araş-
tırma Merkezinden temin edilen veriler TAMBİS 
projesine entegre edilip, kurulan sistem masaüs-
tü yazılımlardan bağımsız web uygulaması ola-
rak sunuldu ve arazi uygulamasına başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Da-
iresi Başkanlığı Sorumlusu Umut Barış Barut, 

konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; 
“Tarihi Miras Bilgi Sistemi(TAMBİS); Tescilli ta-
şınmazların coğrafi konumları ile tescil fişlerinde-
ki ve kullanıcı tarafından talep edilen özelliklerin 
yer aldığı sözel verileri birlikte görüntülenebile-
ceği, sorgulanabileceği ve yönetebileceği bir 
platformdur. KUDEB Şube Müdürlüğü kullanıcı-
ları; kendilerine tanımlanmış olan yetki düzeyle-
rine göre web uygulaması şeklinde bu sisteme 
ulaşıp gerekli veri girişlerini sağlayabilmekte ve 
gerekli düzenleme işlemlerini hem arazide WEB 
üzerinden hem de masaüstü bağlantısı yapıla-
rak ofis ortamında gerçekleştirebilmektedir. Ayrı-
ca oluşturulacak veriler ile CBS ortamında tescil 
durumu, envanter durumu ve yoğunluk analizi 
gibi haritalar hazırlanabilecektir.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın proje-
lerinden bir diğeri olan  Tarihi Miras Bilgi Sistemi hayata geçirildi.
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İl genelinde ‘Susuz Mahalle Kalmayacak’ he-
defiyle çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) 
Genel Müdürlüğü, susuz mahallelerin su sıkıntısını 
çözmek ve mevcut içme sularının kalitesini arttır-
mak için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak 
ülkenin önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 
bademiyle ünlü ilçemiz Datça İlçesi Reşadiye Ma-
hallesi’nin bin 300 metrelik terfi hattı ve depodan 
geri dönüş isale hattı yenilendi. 

Hat çalışması hakkında bilgi veren MUSKİ 
Genel Müdürü Baki Ülgen, Reşadiye Mahallesin-
de içme suyu hattı yenilme çalışmalarının yanında 
500 metreküplük yeni depo için proje çalışmaları-
nın tamamlandığını, yer tahsisi için diğer kurumlar-
la izin çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. 

“Hatlarla ilgili imalatlarımızı tamamla-
dık”

Reşadiye Mahallesi’ndeki içme suyu hattı ye-
nileme çalışmalarının Datça Merkez içme suyu 
çalışmalarının devamı olduğunu ifade eden Ülgen, 
“Bu işin devamı olarak 17 Şubat 2016 tarihinde de 
Reşadiye içme suyu inşaat işimiz başladı. Çalış-
malarımız yaklaşık 60 gün sürdü. Çalışmalarımız 
sırasında Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
kurulunun da izini ve denetiminde çalışmalarımızı 
sürdürdük. Hatlarla ilgili imalatlarımızı tamamladık. 
Abonelikler için yeni bağlantı noktaları hazır hale 
getirildi ve yangın hidratları yerleştirildi” dedi. 

“Bölgede yaz aylarına su sıkıntısı çekil-
meyecek”

İl genelindeki mahallelerin sağlıklı bir içme 
suyuna kavuşması için çalışmalara hız kesme-
den devam ettiklerini vurgulayan Ülgen, “Reşadi-
ye Mahallemizde yaz aylarında artan nüfus ve su 
kullanımına bağlı olarak bölgedeki hatların ihtiyacı 
karşılamadığını tespit ettik. Ayrıca mahallemiz-
de bulunan içme suyu hattımız çok eskiydi. Bin 
300 metrelik hat yenileme çalışmamızla birlikte 
bölgede yaz aylarında su sıkıntısı çekilmemesini 
amaçlıyoruz. Yeni içme suyu hattımızı çektik. Artık 
mahalle sakinlerimiz daha sağlıklı ve bol su ala-
caklar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. 
Osman Gürün’ün de hassasiyetle durduğu su sı-
kıntısı çeken mahallelerin sorunlarının bir an önce 
çözülmesi konusu bizim en önem verdiğimiz nok-
talardan birisi olmaya devam edecek” diyerek söz-
lerini tamamladı. 

Datça İlçesi’nin Reşadiye Mahallesi’nde her yıl yaz aylarında yaşanan su sıkıntısı MUSKİ 
Genel Müdürlüğü’nün bölgede yaptığı terfi hattı ve depodan geri dönüş isale hattının yeni-
lenmesiyle giderildi. 

Reşadiye’nin 
Yenilendi İçme Suyu Hattı 
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Büyükşehir’den 
Tarım Sempozyumu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’da tarı-
ma, üreticiye destek vermek, tarımı geliştirmek 
için hizmetlerine ve bilgilendirme toplantılarına 
devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 
Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi’nin kat-
kılarıyla Muğla’da Tarım, Bitkisel Üretim, Arıcılık 
ve Su Ürünleri sempozyumu Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlendi. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Os-
man Gürün’ün ev sahipliğinde düzenlenen Muğ-
la’da Tarım, Bitkisel Üretim, Arıcılık ve Su Ürün-
leri sempozyumuna Muğla Valisi Amir Çiçek, 
CHP Muğla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin Demir, 
Menteşe Kaymakamı Zeki Arslan, Menteşe Bele-
diye Başkanı Bahattin Gümüş, Ziraat Mühendis-
leri Odası Muğla Şube Başkanı Uluhan Korkut, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, 
Menteşe İlçesi mahalle muhtarları ve vatandaş-
lar katıldı.

Muğla’da Tarım, Bitkisel Üretim, Arıcılık ve 
Su ürünleri sempozyumunun açılış konuşması-
nı yapan 22-23. Dönem CHP Muğla Milletvekili 
ve Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakülte-

si E. Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Gürol Ergin 
Büyükşehir yasasından sonra Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Muğla’da tarım alanında çok 
başarılı çalışmalar yaptığını, bu sempozyumun 
Muğla’daki üreticilere ve vatandaşlara yararlı 
olacağına inandığını söyledi. Muğla’nın bir tarım 
kenti olduğunun altını çizen Prof.Dr.Gürol Ergin 
Muğla’da tarımda yaptığı çalışmalar için Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün’e ve Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanla-
rına teşekkür etti. 

Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şube Baş-
kanı Uluhan Korkut, Muğla’da Tarım 1 sempoz-
yumunda bitkisel üretim, arıcılık ve su ürünleri 
konularını ele alacaklarını, sempozyumun ikinci-
sini düzenleyerek Muğla’da hayvancılık ve koo-
peratifleşme konularını işleyeceklerini söyledi. 

“Üreten bir Muğla ve Türkiye ya-
ratmalıyız.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Muğla ekonomisinde turizmin başat 
sektör olarak bilindiğini oysa tarım sektörünün 
Muğla ekonomisine daha fazla katkı sağladığını, 

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şu-
besi Muğla’da Tarım Bitkisel Üretim, Arıcılık ve Su Ürünleri konularında 
geniş katılımlı sempozyum düzenledi.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla ge-
nelinde tarıma ve üreticiye birçok alanda destek 
verdiklerini söyledi. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün; “Muğla, dışarıdan bakıldığında 
turizmde söz sahibi 13 ilçesi, doğal güzellikleri 
ile bir turizm kenti olarak bilinir ve turizmin Muğ-
la’da başat sektör olduğu zannedilir. Oysa Muğla 
ekonomisinde tarım gelirleri turizm gelirlerinden 
daha fazladır. Muğla ürün çeşitliliği, verimli top-
rakları ve sadece Muğla’ya özgü ürünleri ile Tür-
kiye ekonomisine de büyük girdi sağlar. Turizm 
en küçük siyasi ve olumsuz gelişmede dalga-
lanma ve gerileme yaşanan bir sektör. Tarımda, 
tarım politikalarındaki planlama eksikliği, üretim, 
tüketim ilişkisinin değerlendirilememesi, üretici-
nin bilgilendirilmemesi, geleneksel yöntemlerle 
üretime devam edilmesi, tarım arazilerinin ko-
runmaması gibi sorunların giderilerek ülkemizde 
ve Muğla’mızda tarımı gelişmesine katkı sağla-
yacak çözümleri üretebilmeliyiz. Muğla’nın yüz-
de 68’i orman, yüzde 17’si  2 milyon 294 bin 334 
dekarı da tarım alanıdır. Bu alan içinde katma 
değeri yüksek daha fazla ürün yetiştirilebilmek, 
tarımdaki mevcut sorunları çözebilmek ve Muğ-
la’da kırsal kalkınmaya destek olabilmek için 
Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimi-
ze birçok alanda destek sağladık ve sağlıyoruz. 
Muğla’da narenciyeden, bademe, çam balından 
zeytin ve zeytin yağına, su ürünlerinden sığla 
yağına kadar birçok alanda üreticimize sahip 
çıkmalı ve destek olmalıyız. Üreten bir Muğla ve 
Türkiye yaratmalıyız. Kırsal kalkınmayı sağladı-
ğımızda kırsaldan kente göçü durdurur hatta alt 
yapı ve olanakların iyileşmesi ile kentten kırsala 
göçü sağlayabiliriz. İlkini düzenlediğimiz bu sem-
pozyumun değerli katılımcılarla Muğlamizdaki 
üreticiler için çok yararlı olacağına inanıyorum.” 
dedi. 

CHP Muğla Milletvekili Prof.Dr.Nurettin De-
mir, Muğla’da nüfusun altıda birinin tarımla 
uğraştığını, tarımın ekonomik olarak turizmin 
hemen önünde çok önemli bir geçim kaynağı ol-
duğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tarım 
alanında çok önemli çalışmalar yaptığını hatır-
latan Prof.Dr. Nurettin Demir vatandaşların en 
büyük sorunlarından birinin geçinmek olduğunu, 
tarıma önem vererek vatandaşlar için istihdam 
yaratılabileceğini belirtti.

Muğla Valisi Amir Çiçek Muğla’da Tarım, Bit-
kisel Üretim, Arıcılık ve Su ürünleri sempozyu-
munda yaptığı konuşmada Muğla’nın tarımıyla, 
turizmiyle, madenleriyle önemli bir kent olduğu-
nu, ülkemizde ve Muğla’da tarımda gelişmeyi 
çiftçiyi bilgilendirerek, tarım arazilerini koruyarak 
ve üreticilere toprağını tekrar sevdirerek sağla-
yabileceklerini söyledi. 

Muğla’da tarımsal yapı, Muğla’da örtü altı ta-
rımı ve geliştirme olanakları, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin Muğla tarımını geliştirme çalış-
maları, Muğla’da narenciye üretimi ve geliştirme 
olanakları, Türkiye’de bağcılık ve Muğla bağcı-
lığını geliştirme olanakları, Muğla’da zeytincilik 
ve geliştirme olanakları, Muğla’da zeytinyağı 
üretimi ve geliştirme olanakları, Muğla’da arıcı-
lık ve geliştirme olanakları, Muğla’da su ürünleri 
yetiştiriciliği ve geliştirme olanakları, Muğla’da su 
ürünleri üretimi ve yetiştiriciliği konuları 22-23. 
Dönem CHP Muğla Milletvekili ve Hacettepe Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi E. Öğretim Üyesi 
olan Prof. Dr. Gürol Ergin, TMMOB Ziraat Mü-
hendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör, 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ayşe Gül, Çukurova Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Yeşiloğ-
lu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Murat Akkurt, Trakya Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Muhsin Doğaroğlu,  Ortaca Mes-
lek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. İbrahim Yokaş, Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hasan Sungur Çivelek, Zeytin 
Dostu Derneği Genel Sekrete-
ri Atilla Totoş, SÜR-KOOP ( Su 
Ürünleri )Merkez Birliği Başkanı 
Ramazan Özkaya gibi değerli 
katılımcılar tarafından sempoz-
yuma katılanlara sunumlar ile an-
latıldı. 
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Büyükşehir Muğla’da 
Trüf Mantarı Üretecek 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, Yatağan 
İlçesi, Kafaca Kaplan-
cık Mahallesi’nde Trüf 
Mantarı Üretim saha-
sı oluşturarak açılışını 
Muğla Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün’ün katılımı 
ile gerçekleştirdi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla genelin-
de katma değeri yüksek alternatif tarım ürünleri 
projesi kapsamında Yatağan ilçesi Kafaca Kap-
lancık Mahallesinde 9300 metrekare alan içine 
trüf mantarı üretim sahası oluşturarak 321 adet 
kışlık trüf mantarı aşılanmış meşe fidanı ve 4430 
adet lavanta fidanı dikimini gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hiz-
metler Dairesi Başkanı Salih Tufan, Muğla ge-
nelinde çiftçinin toprağında katma değeri yüksek 
ürün üretmesi için yürüttükleri çalışmalarda trüf 
mantarının Muğla için uygun olduğunu tespit et-

tiklerini, Yatağan ilçesinde Büyükşehir trüf üre-
tim sahasında dikimi yapılan trüf mantarından 5 
yıl içinde ürün alacaklarını, lavanta fidanlarından 
ise gelecek yıl ürün alabileceklerini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Trüf Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof.Dr. Aziz 
Türkoğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Yatağan’da oluşturulan Trüf mantarı üretim 
sahasının Fransa, İtalya gibi sahalardan hiçbir 
farkı olmadığını, Muğla’nın trüf mantarına uygun 
toprak yapısı, iklime sahip olduğunu söyledi ve 
yerel yönetim olarak Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu projeye sahip çıkmasının önemli olduğunun 
altını çizdi.

EGET(Eğitim, Geriatri, Ekolojik, Tarım, Tu-
rizm) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safai Özer, 
Muğla’da trüf mantarı ile ilgili çalışmalar yaptık-
larını, yerel yönetim olarak Büyükşehir Beledi-
yesinin trüf mantarı yetiştiriciliğinde üreticilere 
verdiği desteğin kendilerini gururlandırdığını ve 
bu desteklerinden dolayı Muğla Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e çok teşekkür 
ettiğini söyledi.

Fransız Trüf Uzmanı (Ziraat Mühendisi ) 
Pierre Sourzat, Muğla’nın iklimi, toprağının trüf 



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜLTENİ

mantarına çok uygun olduğunu, kendisinin de 
trüf mantarının Fransa’da bol yetiştiği bir coğraf-
yadan geldiğini söyledi. 

Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet 
Işık, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin trüf man-
tarı çalışmaları sayesinde Muğlalı üreticilerin 
yeni bir ürünle tanıştığını, bu tür çalışmalarla 
Muğla’da üreticinin toprağına daha çok sahip çı-
kacağını söyledi. 

“Muğla’da tarım ve turizm den-
gesini sağlayarak Muğla’yı gelece-
ğe taşımak istiyoruz.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Os-
man Gürün, Muğla’da kalkınmanın ve gelişme-
nin sadece bir sektörde olmaması gerektiğini, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’yı 
kıyısal ve kırsal olarak birlikte bütün değerleri ile 
kalkındırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyle-
di. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün; “Dünyanın geleceğinde tarım, zira-
at ve topraktan üretilen her ürün önemli olacak. 
Yatağan ilçemizde oluşturduğumuz trüf mantarı 
üretim sahası ile Muğlalı üreticilerimizi katma 
değeri yüksek bir ürünle tanıştırıyoruz. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi olarak kalkınmanın ve 
gelişmenin sadece bir sektörde olmaması ge-
rektiğini, Muğla’nın kırsal ve kıyısal olarak ikiye 
ayrıldığını, turizm ve tarım alanında Muğla’nın 
çok büyük potansiyele sahip olduğunu düşünü-
yor, çalışmalarımızı buna göre şekillendiriyoruz. 
Muğlalı üreticilerimiz ve çiftçilerimiz için katma 
değeri yüksek, dönüm başına daha fazla gelir 
elde edebilecekleri ürün araştırmamızda trüf 
mantarının Muğla topraklarına uygun olduğunu 
belirledik ve bu ürünü bu örnek üretim sahasın-
da üreteceğiz. 5 yıl sonra bu ürünümüzü hasat 
ederken, hasat şenliklerinde de birlikte olacağız. 
Muğla’da tarım ve turizm dengesini sağlayarak 
Muğla’yı geleceğe taşımak istiyoruz.” dedi. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Trüf Mantarı Üretim sahası oluştu-
rulmasında kendilerine destek veren, Prof.Dr. 
Aziz Türkoğlu, Fransız Trüf Uzmanı (Ziraat Mü-
hendisi ) Pierre Sourzat ve EGET(Eğitim, Geri-
atri, Ekolojik, Tarım, Turizm) Vakfı’na teşekkür 
etti.
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Büyükşehir’in Ulaşım Anketi 
Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dai-
resi Başkanlığı, Muğla ulaşım ana planı çalış-
malarının önemli bir aşaması olan Hane Halkı 
Anketleri ve Trafik sayımlarına devam ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk kez 
iki aşamalı, iki düzeyli ve iki dönemli bir ula-
şım ana planının bilimsel temelli çalışmasına 
altlık oluşturacak anket çalışmaları Bodrum, 
Fethiye, Dalaman, Ortaca ve Milas ilçelerinde 
sürüyor. Yapılan Hane Halkı Anketleri ve Tra-
fik sayımları ile, önceden belirlenen kavşak-
larda araç sayımları yapılıyor, örnekleme usu-
lü  hane sahipleri ile anketler yapılarak günlük 
yolculuk talep ve özellikleri belirlenmeye çalı-
şılıyor. Ayrıca tüm bu bilgi toplama çalışma-
larından sonra cadde ve sokaklarının daha 
verimli kullanımı ve vatandaşların daha kısa 
sürede ve ekonomik olarak istedikleri nokta-
lara kolayca ulaşabilmeleri için kısa ve uzun 
dönemli projelerin oluşturulmasının alt yapısı 
hazırlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Da-
iresi Başkanı H. Alper Kolukısa konu ile ilgi-
li yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, 6360 sayılı Yasa’nın 
ardından tüm ulaşım ana planı sürecine tek-
nik personeliyle hâkimiyet sağlayarak, katı-
lımcı ve demokratik bir plan sürecini kendine 
ilke edindi. Bu günlerde Bodrum, Fethiye, Da-
laman, Ortaca ve Milas’da devam eden ula-
şım hane halkı anketleri çalışmaları için an-
ketörler eğitime tabi tutularak bilgilendiriliyor. 
Vatandaşlarımız Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’den ge-
len mektupla ankete katılım sağlamaya davet 
ediliyor. Ancak içinde bulunduğumuz süreçler 
ve 13 ilçemizde uygulanmaya devam edece-
ğimiz bu çalışmamızdaki tek handikap diğer 
Büyükşehir Belediyelerinde de aynı yöntemle 
ilerleyen ve bilimsel olmasının gerektiği gün-
lük yolculukların görece bittiği 19.00 ve 22.00 

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde ulaşım ana planı kapsa-
mında Hane Halkı Anketleri ve Trafik sayımları tüm hızıyla devam ediyor.

saatleri arasında sürdürülmesidir. Bu dezavantajı 
aşmak adına herhangi bir hususta tedirgin olan 
vatandaşlarımıza bilgi vermek ve anket yapan 
personeli denetlemek üzere kendi teknik ekip-
lerimiz sahada proaktif bir şekilde anket yapılan 
hanelerde detaylı açıklamalar vererek vatandaş-
larımıza Muğla Ulaşım Ana Planı amaç, kapsam 
ve yöntemi ile bilgiler veriyor. Vatandaşlarımızdan 
aldığımız olumlu geri dönüşler ise bizi bu aşama-
da çok mutlu ediyor ve gücümüze güç katıyor. ”
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Zabıta Personeline 
Halkla İlişkiler ve Stres Yönetimi Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Eğitimci Funda 
Durmaz’ın katkıları ile düzenlenen eğitime Muğla 
Büyükşehir, Bodrum, Menteşe Belediyeleri’nden 
68 personel katıldı. Eğitim programında Funda 
Durmaz, halkla ilişkilerin özellikleri, halkla ilişkile-
rin kullanıldığı alanlar, strese neden olan etkenler, 
stres ve kişilik tipleri, stresle başa çıkma yöntem-
leri, gevşeme teknikleri, solunum egzersizleri hak-
kında katılımcıları bilgilendirdi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire 
Başkanı Şevket Gülen eğitim programının açılı-
şında yaptığı konuşmada şunları söyledi; “2016 
yılında Zabıta personelimize yönelik 2. eğitimi 
düzenliyoruz. Kurumsallaşma açısından davranış 
kuralları, halkla ilişkiler ve stres yönetimi kavram-
ları ile ilgili eğitimlere öncelik verdik. Zabıta perso-
neli vatandaş ile iç içe görevini yaptığı için halk ile 
belediye arasında bir köprü görevi görüyor. Dola-
yısıyla vatandaş ile nasıl iletişime geçmeli, stres 
ile nasıl başa çıkılmalı gibi konular üzerinde has-
sasiyet ile durmamız gerekiyor. Bu eğitimin ama-
cına ulaşarak uygulamalarda da faydalı olmasını 
diliyorum.” 

Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakla-
rı ve Eğitim Daire Başkanı Ali Zağlı konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada: “Zabıta personeline yönelik 
bu eğitimi düzenlemekteki amacımız; personeli-
mizin vatandaşımıza karşı sabırlı, mümkün oldu-
ğunca nazik, tutarlı, görevini yaptığını gösteren, 

uygulamaların gerekçelerini anlatan, bilgi, görgü 
ve kültürü ile karşısındakine güven veren ve mes-
leki eğitimlerinin yanında kişisel olarak da kendini 
geliştirmiş birer birey olmalarına katkı sağlamak-
tır.” dedi.

“Sevgi, Hoşgörü ve Güleryüzle Hizmet An-
layışı ile Muğla İçin Çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Muğla’da Büyükşehir Belediyesi 
olarak iki hizmet yılı geçirdiklerini, birçok alanda 
vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi 
personelinin sevgi, hoşgörü ve güleryüzle hizmet 
anlayışı ile Muğla için çalıştığını söyledi. Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; 
“Muğlamızın 13 ilçesinde Büyükşehir Belediye-
si olarak vatandaşlarımızın yaşam standartlarını 
yükseltmek, daha yaşanır bir Muğla yaratmak için 
çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli, birebir ile-
tişim halinde olan personelimizin mesleki bilgisi, 
tecrübesi yanında bu tür eğitimlerle farklı ilçelerde 
çalışan meslektaşlarını tanımalarını, ayrıca uz-
man eğitimciler sayesinde iş tecrübelerine katkı 
sağlamayı amaçlıyoruz. Görevi zabıta, itfaiye me-
muru her ne olursa olsun bütün Büyükşehir Be-
lediyesi çalışanları bilgisiyle, ikili ilişkileri ile birer 
halkla ilişkiler uzmanı gibi çalışmalı, vatandaşları 
bilgilendirmeli, dinlemeli, sorunları çözümlemeli 
ya da vatandaşlarımızı doğru birime yönlendire-
bilmelidir.” dedi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ta-
rafından Büyükşehir Belediyesi ve İlçe belediyelerinde görev yapan zabıta perso-
neline yönelik “Belediyelerde Zabıta ve Halkla İlişkilerin Önemi - Stres Yönetimi” 
konulu eğitim programı düzenlendi.
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Muğla 9.Geleneksel Yörük Türkmen 
Şenliği, Türkiye’nin elli farklı ilinden ve farklı 
ülkelerden gelen Türkmenlerin katılımı ile 28-
29 Mayıs tarihlerinde Menteşe İlçesi Düzeyn 
Mevkii’nde gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Yörük 
Türkmen Şenliği’ne yörük kıyafetleri ile katı-
larak vatandaşlarla bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr.Osman Gürün, Muğla’da 9.su düzenlenen 
Yörük Türkmen Şenliği ile ülkemizdeki ve 
dünyadaki Türkmenlerin bir araya geldiğini, 
Türkiye’nin birliği, dirliği için bu birlikteliği, bir 
araya gelmeyi ülke geneline yaymaları ge-
rektiğini söyledi. 

“Birliğe, beraberliğe, dirliğe ülke olarak 
her zamankinden daha fazla ihtiyacımız ol-
duğu bugünlerde Yörük Türkmen kültüründe-
ki gibi birbirimize güvenmeli, inanmalı, farklı-
lıklarımızı hoşgörü ile karşılayabilmeliyiz.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün; “Muğla’da 9.su düzenlenen 

Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, 9.Yö-
rük Türkmen Şenliği’ne katıldı.

Yörük Türkmenler Muğla’da 
Bir Araya Geldi
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Yörük Türkmen Şenliği Yörük Obaları Başka-
nı’mızın gayretleri ile uluslararası bir nitelik ka-
zandı. Muğla’nın tüm ilçeleri, ülkemizin birçok 
şehrinden ve dünyanın farklı ülkelerinden Türk-
menleri bir araya getirerek elele kol kola gir-
melerini sağlıyor, büyük bir şöleni kutluyoruz. 
Amacımız Yörük Türkmen Şenliği ile bizi biz 
yapan tüm değerleri tekrar hatırlamak, onların 
anlamını yeni nesillere anlatmak ve Türkiye’nin 
birliği, dirliği için bu değerleri ülkemizin gene-
line yaymak. Yörük, gezen, dolaşan, doğayı 
koruyan, bütün insanları seven, gezdiği bütün 
yerlerde çeşitli kültürdeki, inanıştaki insanlarla 
bir arada olabilen, onları anlayan, farklılıklara 
saygı duyan, kültürüne ve değerlerine sonuna 
kadar sahip çıkan yapıya sahiptir. Birliğe, be-
raberliğe, dirliğe ülke olarak her zamankinden 
daha fazla ihtiyacımız olduğu bugünlerde Yörük 
Türkmen kültüründeki gibi birbirimize güven-
meli, inanmalı, farklılıklarımızı hoşgörü ile kar-
şılayabilmeliyiz. Bizler Yörük Türkmenler olarak 
Şeyh Edebali’nin İnsanı yaşat ki devlet yaşasın 
sözündeki anlamla, Mevlana’nın Ne olursan ol 
gel sözündeki hoşgörü ile, Hacı Bektaş-ı Ve-
li’nin Bir olalım, diri olalım, iri olalım sözündeki 
birliktelik ile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ne 
Mutlu Türküm Diyene sözündeki bütünleştiren 
Kuvayi Milliye düşüncesi ile hareket ediyoruz.” 
dedi.  
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Zeytin-
dostu Derneği 2-5 Haziran tarihleri arasında 
uluslararası uzmanların katıldığı Zeytinyağı 
Tadım Uzmanı Yetiştirme Eğitimi düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın ta-
rımsal anlamda en önemli değerlerinden biri 
olan zeytin ve zeytin yağı ile ilgili çalışmalarına, 
eğitimlerine devam ediyor. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ve Zeytindostu Derneği 2-5 Haziran 
tarihleri arasında İtalyan ve Yunan tadım uzman-
larının da katıldığı Zeytinyağı Tadım Uzmanı Ye-
tiştirme Eğitimi düzenledi. 

Türkiye’nin farklı illerinden 50 kursiyerin ka-
tıldığı, zeytinyağının fiziksel ve duyusal özellikle-
ri, marka değeri, zeytinyağı tadım teknikleri, bah-
çeden sofraya zeytinyağının etkileşimi, duyusal 
analizde negatif ve pozitif özellikler gibi pek çok 
konunun uygulamalı olarak anlatıldığı eğitimde 
zeytinyağı tadımı da yer aldı. Tadım uzmanı 

yetiştirme eğitimi, İtalyan tadım uzmanı Mauro 
Amelio ve Yunan tadım uzmanı  Emmanouil  Sa-
livaras ile Zeytindostu Derneği Tadım Eğitimleri 
Koordinatörü Birsen Pehlivan, panelistler Dr. Dil-
şen Oktay ve Müge Nebioğlu tarafından verildi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Zeytindos-
tu Derneği’nin düzenlediği eğitimin son gününde 
katılımcılara, Yatağandaki Anıt zeytin ağaçları, 
Lagina ve Stratonikeia antik kentleri gezdirildi. 
Eğitimde başarılı olan kursiyerlere Muğla Büyük-
şehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Baş-
kanı Salih Tufan ve Zeytindostu Derneği Baş-
kanı Abidin Tatlı ve Yatağan Belediye Başkan 
Yardımcısı Tarcan Oğuz tarafından sertifikaları 
verildi. 

Büyükşehir’den Uluslararası 
Eğitmenlerle Zeytinyağı Eğitimi 
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Zeytindostu Derneği Başkanı Abidin Tatlı; 
“‘Verilen eğitimlerde doğru ve kaliteli zeytinya-
ğının özellikleri katılımcılara anlatıldı ve uygula-
malı olarak gösterildi. Muğla, zeytinci bir bölge, 
çok önemli bir çeşit olan Memeciğin yetiştiği bir 
bölge. Yıllarca bu çeşide hiç değer verilmezken, 
şu anda uluslararası birçok altın madalya almış 
bir çeşidin artık Türkiye sektörüne kazanımı için 
bu çalışmanın altyapısını bu şekilde oluşturmuş 
olduk. Bu eğitimin yapılmasında bizlerden des-
teğini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün’e sonsuz teşekkürle-
rimi sunuyorum” dedi.

“Muğlamızın Tarımsal Değerle-
rine Sahip Çıkıyor, Üreticilerimize 
Her Alanda Destek Oluyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hiz-
metler Dairesi Başkanı Salih Tufan; ‘’ İlimizin 
önemli bir ekonomik değeri olan zeytinyağının 
hak ettiği yere gelmesi, üreticilerimizin kazancı-
nın artması ve tüketicilerimizin de doğru üretil-
miş gerçek zeytinyağına ulaşabilmeleri için 16 
Nisan-28 Mayıs Tarihleri arasında tüm ilçeleri-
mizde 20 adet zeytinyağı tadım eğitimi düzen-
ledik. Bu eğitimlerde zeytin üreticileri, tüketiciler, 
zeytinyağı fabrika sahipleri, turistik otel aşçıları 
ve aşçılık okulu öğrencileri gibi çok geniş bir yel-
pazeye ulaşarak farkındalık yarattığımıza inanı-
yorum. Eğitimlerimiz sonunda damağı ve algısı 
kuvvetli kişileri seçerek zeytinyağı tadım uzmanı 
eğitimine aldık. Toplam 50 katılımcıdan 25’ine 
Muğla İlinden kontenjan ayırarak ilimizdeki tadım 
uzmanı sayısının artmasını hedefledik.’’ dedi.
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’da Çocuklar Gibi 
Şendik

Muğla Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan 
Çocuk Şenliği’nde çocuklar bayramlarını 
doyasıya kutladılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı’nda Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan 
Çocuk Şenliği’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo-Kültürel alan-
da düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde gele-
neksel oyunlar, çuval yarışı, elma yakalama, arke-
olojik kazı, tekne yarışması, minion devirme, zıp 
zıp, mini golf, dev jenga, balon patlatma, kaydırak, 
yüz boyama, uçurtma, çiftlik, balık tutma gibi bir-
çok farklı ve eğlenceli oyunla oynama fırsatı bu-
lan çocuklar ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi 
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin araçlarını inceleme, 
çocuklar için özel hazırlanan itfaiye erlerinin kıya-
fetlerini giyme, sağlık ekiplerinin ekipmanlarının 
minikler için hazırlanan oyuncakları ile oynama ve 
öğrenme fırsatı buldular. Muğla Büyükşehir Bele-

diyesi tiyatro ekibi oyuncularının film ve çizgi film 
kahramanları kıyafetleri ile çocuklarla bütün gün 
ilgilendiği alanı dolduran çocuklar ayrıca kendileri 
için hazırlanan sahnede Bodrum Cumhuriyet Halk 
Evi korosunu dinleme, sihirbaz ve dans gösterile-
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rini izleme fırsatı buldular. Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi’nin çocuklar için hazırladığı TOPAÇ der-
gisinin ilk sayısıda 23 Nisan’da Çocuk Şenliği’nde 
dağıtıldı ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Men-
teşe Belediyesi’de çocuklar için Çocuk Şenliği’nde 
ebru, bisiklet eğitimi gibi farklı etkinliklerle katılarak 
çocukların bayramına katkı sağladı. 

23 Nisan Çocuk Şenliği alanını şenliğin baş-
layacağı saatten çok önce dolduran ve bütün gün 
çocuklarıyla alanda doyasıya eğlenen vatandaş-
lar, 23 Nisan Çocuk Şenliği’ni düzenleyen Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler ve ço-
cuklarının 23 Nisan’da arkadaşları ve yaşıtlarıyla 
kendileri için düşünülen bu özel alanda oynamala-
rının çok anlamlı olduğunu söylediler.

“23 Nisan’ı Muğla’da Tam Anlamıyla Kutladık”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-

man Gürün, Muğla’da büyük bir aile olduklarını, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
bayramın asıl sahibi çocuklarla birlikte doyasıya 
kutladıklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr.Osman Gürün; “23 Nisan Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün bütün dünya çocuklarına ar-
mağan ettiği ve dünyada çocuklara armağan edi-
len tek bayramdır. Hiçbir gerekçe 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanmasına 
engel olmamalı, tam aksine bütün çocuklarımız bu 
özel günde birlikte oynamalı ve bir arada olabilme-
lidir. Bu nedenle Muğlamızda 23 Nisan’da Çocuk 
Şenliği etkinliğini düzenledik. Vatandaşlarımızın 

büyük ilgi gösterdiği şenliğimizde çocuklarımız 
birlikte oyunlar oynadılar, eğitici oyunlarla bir şey-
ler öğrendiler ve bütün günü doyasıya eğlenerek 
arkadaşlarıyla geçirdiler. 23 Nisan’ı Muğlamızda 
tam anlamıyla kutladık.”dedi.
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Gençlerin Renklerle 
Dansı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 19  Mayıs 
Gençlik Haftası etkinlikleri Gençlik Şöleni ile 
başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sos-
yo-Kültürel Alanda düzenlenen Gençlik 
Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. 
Gençlik Şöleni’ne Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin 
Gümüş ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Şenlik alanında müzik, tırmanma du-
varı, zıpla-yapış, gladyatör, canlı lan-
gırt, dart, çek bırak, uçurtma gibi çeşitli 
oyunların yanı sıra toz boyalarla yapı-
lan Renklerin Dansı etkinliğinde genç-
ler gönüllerince eğlendi.
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MUSKİ’nin Menteşe’de 
Kanalizasyon Çalışmaları Sürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Men-
teşe ilçesinde kanalizasyon hattı imalat çalışma-
larına devam ediyor. İhtiyaç duyulan mahalle ve 
sokaklarda kanalizasyon çalışmalarını sürdüren 
MUSKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı-
na bağlı 3. Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri, son 
olarak Karamehmet Mahallesi’ne bağlı Kahra-
manlar Sokak’ta kanalizasyon hattı ima-
lat çalışmalarına başladı. 

Kahramanlar sokakta kanalizasyon 
hat imalat çalışmalarının yanında yağmur 
suyu drenaj hattı yenileme çalışmalarını 
da yapacaklarını belirten MUSKİ Genel 
Müdürü Baki Ülgen, çalışmayı kısa süre-
de bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Ülgen, “Menteşe ilçemizdeki her ma-
hallenin ve sokağın altyapı ihtiyaçlarını 
tespit edip, eksikliklerini gidermeye de-
vam ediyoruz. Daha önce Menteşe ilçe-
mizdeki birçok mahalle ve sokakta kana-
lizasyon çalışması yapmıştık. Son olarak 

Karamehmet Mahallesine bağlı Kahramanlar 
Sokak’ta da kanalizasyon çalışmalarımıza baş-
ladık. Kanalizasyon imalat çalışmasının yanında 
sokağın yağmur drenaj hattını da yeniliyoruz. Bu 
çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Kah-
ramanlar Sokak’taki vatandaşlarımız sağlıklı bir 
altyapı sistemine kavuşacak ve uzun yıllar sıkıntı 
yaşamayacak “ dedi.

Menteşe ilçesinde ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklarda kanalizas-
yon çalışmalarına devam eden MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, son 
olarak Kahramanlar Sokak’ta kanalizasyon hattı imalat çalışmalarına 
başladı. 
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Turgutreis’te Yaklaşık 4 Kilometrelik 
İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Ülkenin önemli turizm merkezleri arasında 
yer alan Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yaz mevsi-
minde su sıkıntısı çekilmemesi için çalışmalarına 
hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUS-
Kİ) Genel Müdürlüğü, Turgutreis Mahallesi’nde 
içme suyu hat yenileme çalışmalarına başladı.  

MUSKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı Plan Proje 
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığınca Turgut-
reis Mahallesi’nin Gazi Mustafa Kemal Bulva-
rı’nda yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 
uzunluğu yaklaşık 4 kilometre olarak planlanan 
içme suyu hattı yenileme çalışmalarının bin 600 
metrelik kısmı tamamlandı.  

Turgutreis Mahallesi’ndeki içme suyu hat 
yenileme çalışmaları hakkında konuşan MUSKİ 
Genel Müdürü Baki Ülgen, hem turizm sezonu-
nun başlaması hem de mahallenin içme suyu 
sorununu bir an önce çözmek için çalışmaları 
hızlı bir şekilde tamamlamak istediklerini belirtti. 

Ülgen, “Yaz aylarında yerli ve yabancı turist-
lerin gelmesiyle birlikte doluluk oranı artan ma-
hallemizde su kullanımının fazla olması nede-

niyle basınç düşüklüğü yaşanıyordu. Ayrıca eski 
hat ömrünü tamamlamış ve sık sık arızalanıyor-
du. Bununla birlikte bölgede hatların su ihtiyacı-
nı karşılamadığını tespit ettik. Toplam uzunluğu 
yaklaşık 4 kilometre olan içme suyu hat çalışma-
mızın bin 600 metrelik kısmını tamamladık. Geri 
kalan kısmını ise en kısa zamanda tamamlaya-
cağız. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlik-
te mahalle sakinlerimiz daha bol ve kesintisiz su 
alacaklar. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Dr. Osman Gürün’ün talimatları doğ-
rultusunda hızlı bir şekilde çalışarak, içme suyu 
ihtiyacı olan mahallelerimizin sıkıntılarına çözüm 
getirmeye devam ediyoruz” dedi. 

MUSKİ Genel Müdürlüğü, ülke turizminin önemli merkezleri arasında 
yer alan Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nde yaklaşık 4 kilometre uzun-
luğundaki içme suyu hat yenileme çalışmalarına devam ediyor.  
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Yerleşik Yabancılardan MUSKİ’nin 
Çalışmalarına Övgü 

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte su sorunu or-
taya çıkan bölgelerde çalışmalarını arttıran Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(MUSKİ) Genel Müdürlüğü, son olarak Marmaris 
İlçesi Turunç Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi.

Yerleşik yabancıların çoğunlukta olduğu Tu-
runç Mahallesi Vatan Caddesi’ndeki Green Hills 
sitesi özellikle yaz aylarında su sıkıntı yaşıyordu. 
Vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine bölgede 
incelemelerde bulunan MUSKİ Su ve Kanal İşlet-
me Dairesi 4. Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri si-
teye gelen içme suyu hattının yetersiz olduğunu 
tespit ettiler. Bunun üzerine çalışma başlatan ekip-
ler, siteye yeni içme suyu hattı yaparak sorunu or-
tadan kaldırdı. 4 gün süren çalışmalar sonucunda 
bölgenin içme suyu problemi ortadan kaldırıldı.

“ÇALIŞMALAR MEMNUNİYET VERİCİ”
12 yıldır Turunç’ta yaşayan İngiliz vatandaşı 

Heav Evans çalışmalardan duyduğu memnuniye-
ti dile getirdi. Evans, Turunç’a yerleştiğinden bu 
yana yaz aylarında su sıkıntısı çektiklerini vurgu-
layarak, “Uzun yıllardır devam eden su problemi-
miz bu çalışmayla birlikte sona ermiş oldu. MUSKİ 
ekipleri çok iyi bir iş çıkardılar. Burada yaşayan 

tüm vatandaşlar böyle bir hizmetin gelmesini ve 
su problemimizin ortadan kalmasını bekliyorlardı. 
Sonunda isteğimiz gerçekleşmiş oldu. Emek veren 
herkese teşekkürler” dedi. 

“İÇME SUYU MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan MUS-

Kİ Genel Müdürü Baki Ülgen, tüm İl genelinde 
içme suyu problemlerinin çözümü için mücadele 
ettiklerini söyledi. Ülgen,  turizmin önemli bölge-
lerinden biri olan Marmaris ilçesinde gerçekleştir-
dikleri çalışmalar ile turistlerin memnuniyetini de 
kazandıklarını belirtirken, “Çok yağış alan bir il 
olmamıza rağmen geçtiğimiz kış aylarında yeterli 
miktarda yağış düşmedi. Bu da artan hava sıcak-
lıklarıyla birlikte suyun bazı bölgelere yetersiz gel-
mesine neden olabiliyor. Çalışmalar kapsamında 
Turunç’ta yerleşik yabancıların yaşadığı sitede su 
sıkıntısı olduğu şikâyetini aldık. Ekiplerimizin in-
celemeleri sonucunda bölgedeki hattın eskimiş ve 
boru çaplarının küçük olması nedeniyle sitenin su 
ihtiyacını karşılayamadığını tespit ettik. Yaptığımız 
yeni içme suyu hattıyla birlikte o bölgenin su sıkın-
tısını çözdük” dedi.    

MUSKİ Genel Müdürlüğü, uzun yıllardır yaz aylarında su sıkıntısı çekilen ve yerleşik ya-
bancıların yaşadığı Marmaris İlçesi Turunç Mahallesi’ndeki sitenin su sıkıntısını giderdi. 12 
yıldır Turunç’ta yaşamını sürdüren İngiliz vatandaşı Heav Evans çalışmalardan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, “Ekipler çok iyi bir iş çıkardı. Ben 12 yıldır burada yaşıyorum ve MUSKİ 
sayesinde önemli bir sorunumuz da ortadan kalktı” dedi.  
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