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Sevgili Hemşehrilerim; 

Muğla’da Büyük Bir Aileyiz, Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve 565 
mahalle muhtarı ile birlikte daha yaşanır, daha çağdaş bir Muğla için çalışıyor. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra, 2014-2015 yılında Muğla’ya Büyük-
şehir Belediyesi ve MUSKİ olarak 247 Milyon 454 Bin TL yatırım yaptık. Muğla’da organi-
zasyon şemasını ve kuruluşunu kısa sürede tamamlayarak Muğla gibi geniş bir coğrafyada 
hizmet üretmeye başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi önem ve aciliyet sırasına göre 13 
ilçesinde hizmetleri ve projeleri belirleyerek çalışmalara başladı. Kısa sürede Muğla’yı altı 
hizmet noktasına (Menteşe, Ortaca, Fethiye, Marmaris, Milas, Bodrum) ayırarak bütün il-
çelerine en süratli şekilde ulaşabilen Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, güvenli yollar-
dan, suya, evde bakım hizmetlerinden, haşere ilaçlama gibi birçok hizmeti Muğla genelin-
de vermeye başladı. Alt yapı çalışmaları, ulaşımda dönüşüm, alım garantili mevsimlik süs 
bitkisi projesi, toprak, sulama suyu, yaprak laboratuvarı gibi birçok alanda vatandaşlara 
hizmetleri ile ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi siz vatandaşlarının istek ve taleplerini 
dinlemek için de Muğla’nın 13 ilçesinde Muğla’da Büyük Bir Aileyiz bilgilendirme toplan-
tıları düzenleyerek sizlere geldi. 

Muğla’ya 2016 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ olarak 410 Milyon 
218 Bin TL yatırım yapacağız. Sevgi, hoşgörü ve güleryüzle hizmet anlayışı ile Muğla’da siz 
vatandaşlarımızdan aldığımız destek ve güvenle hizmet üretmeye devam edeceğiz. 

Dr. Osman GÜRÜN
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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Büyükşehir 33 Modern Ve 
Çevreci Otobüsü Hizmete Sundu

Muğla Büyükşehir Belediyesi toplu ta-
şımada kullanılmak üzere 33 modern ve 
çevreci otobüsü vatandaşların hizmetine 
sundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Dairesi Başkanlığı, toplu taşımada kullanıl-
mak üzere 33 modern, engelli rampalı, çev-
reci motora sahip otobüsü vatandaşın hiz-
metine sunarak Muğla ili genelinde hizmet 
veren halk otobüsü sayısını 243’e çıkardı. 

Yeni alınan araçların tanıtım törenine Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP 
Muğla Milletvekili Prof.Dr. Nurettin Demir, Menteşe 
Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Milas Belediye Baş-
kanı Muhammet Tokat, Ula Belediye Başkanı Ümit Ka-
raarslan, Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcıları, Ya-
tağan Belediyesi Başkan Yardımcısı, Edirne Belediyesi 
Ulaşım Müdürü Erdal Uygun, Otokar Satış Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi Daire Başkanları, muhtarlar ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Baş-
kanı Alper Kolukısa, Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi 
olmasından sonra devir alınan araçlar ve 2014 yılında 
alınan 74 modern ve engelli rampalı araçla vatandaşla-
rına hizmet verdiklerini, yeni alınan 33 araçla Muğla’da 
108 hatta vatandaşlara toplam 243 araçla hizmet vere-
ceklerini söyledi. Alper Kolukısa; “33 yeni aracımız yeni 
açılan hatlar ve ihtiyaç duyulan ilçelerimize sevk edile-
rek toplu taşımada kullanılacak. 13 ilçemizde toplu ta-
şıma hizmetini modern, engelli rampalı, konforlu araç-
larla sağlıyoruz. Yeni araçlarımızla araç sayımız 243’e 
yolcu taşıma kapasitemiz de 10 bin 62 kişiye çıkacak. 
Muğla ili genelinde 2015 yılında toplam 8 milyon 795 
bin yolcuya hizmet verdik. Ayrıca 1 milyon 158 bin va-
tandaşımızda ücretsiz yolcu taşıma haklarından yarar-
landı. Yeni araçlarımız Muğlamıza hayırlı olsun.” dedi. 
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Edirne Belediyesi Ulaşım Müdürü Erdal Uygun, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada başlatmış oldu-
ğu dönüşüm sürecinin ve alınan yeni araçların heyecanını 
Muğla’da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi ve 
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın selamlarını getir-
diğini sözlerine ekledi. Otokar Satış Pazarlama Genel Mü-
dür Yardımcısı Basri Akgül, Türkiye’de Türk mühendislerin 
tasarladığı tamamen yerli malı olan otobüslerin belediye-
ler tarafından beğenilmesi ve alınması ile Türk sanayinin 
kazandığını söyledi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne te-
şekkür etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, vatandaş-
ların daha konforlu, ekonomik, güvenli seyahat edebilme-
leri için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne yaptığı yatırımlar 
için teşekkür etti. Milas Belediye Başkanı Muhammet To-
kat, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımada va-
tandaşların rahatı ve konforu için herşeyi düşündüğünü 
söyledi ve Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda dönüşüm-
de şoförlere sağladığı kolaylıklar için teşekkür etti.

NURETTIN DEMIR; BÜYÜKŞEHIR BELE-
DIYESI’NE IKI TEŞEKKÜRÜM VAR

CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Muğ-
la Büyükşehir Belediyesi’nin çok kısa bir sürede alt 
yapı ve organizasyonunu kurarak Muğla’da hiz-
met üretmeye başladığını söyledi. Nurettin Demir; 
“Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün’e ve ekibine iki teşekkürüm var. Yerli malı, Türk 
yapımı modern otobüsleri halkın hizmetine suna-
rak yerli sanayiye destek oldukları için ve toplu ula-
şımda dönüşüm ile daha az ve çevreci otobüslerle 
ulaşımda dönüşümü sağladığı için. Yeni araçlarımız 
hayırlı olsun.” dedi. 

ÇAĞDAŞ TEKNOLOJIYI, HALKIMIZA EN 
IYI ŞEKILDE HIZMET IÇIN KULLANIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, Muğla ili genelinde Büyükşehir Belediyesi 
olarak toplu taşımada vatandaşlara en iyi, modern, 
konforlu hizmeti vermek zorunda olduklarını söyle-
di ve Muğla’da uyum ve birliktelik ile toplu taşımada 
yaşanan dönüşümün diğer Büyükşehir Belediyeleri 
tarafından örnek alındığını söyledi. Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; “Muğla’da Büyük-
şehir Belediyesi olarak kanuna, yönetmeliklere uygun 

araçlarla vatandaşlara hizmet vermekle yükümlüyüz. 
Çağdaş, modern, engelli rampalı, takip sistemli, ka-
meralı araçlarımızla Muğla ili genelinde vatandaşla-
rımıza hizmet veriyoruz. Toplu ulaşımda dönüşümde 
kooperatiflerimiz, şoför esnafımızla birlikte hareket 
ediyoruz. Onların akıllarındaki endişeleri gidererek, 
ekonomik olarak kazançlı çıkacaklarını anlatarak de-
ğişimi Muğla’da başlattık. Amacımız vatandaşımızı 
mağdur etmeden, ulaşım haklarından en iyi şekilde 
yararlanmalarını sağlamak. Çağdaş teknolojiyi halkı-
mıza en iyi şekilde hizmet için kullanıyoruz. Muğla’ya 
da bu yakışır. Yeni araçlarımız bütün vatandaşlarımıza 
hayırlı olsun.” dedi. 
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Büyükşehir’den 479 Çiftçiye 
Patates Tohumu Desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ‘’Katma Değeri Yüksek Alternatif Tarım Ürünleri’’ projesi kapsamında baş-
lattığı desteklemeler ile il genelinde 479 çiftçiye 575 ton patates tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere ve kırsal kalkınmaya yönelik 
desteklerini tüm hızıyla sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sahil kesimlerinden sonra 
yüksek rakımlı yerlerde üretim yapan çiftçilere de patates tohumu dağıtımı tamamlandı. Proje kapsamında il 
genelinde 479 çiftçiye toplam 575 ton patates tohumu dağıtıldı. 

“Muğla’da Tarımı Bir Adım 
Daha Ileriye Taşımak Için Çalışı-
yoruz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hiz-
metler Dairesi Başkanı Salih Tufan, Muğla ili ge-
nelinde yapılan tarımı canlandırmak, çiftçilere 
destek olmak ve onların girdilerini azaltmak için 
var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Tufan; “Bilinçli 
tarım yapılması için üreticilerimizle sık sık eğitim 
ve bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Muğla’da 
tarımı bir adım daha ileriye taşıyabilmek için tek-
nik personellerimizle birlikte projeler üretiyoruz. 
Bu projede bunlardan birisiydi. Ve başarıyla so-
nuçlandırmış bulunmaktayız. Sadece bu proje 
kapsamında 479 çiftçimize ulaştık ve 2400 de-
kar alanda patates ürettirmeyi planlıyoruz. Üre-
ticimizin daha iyi şartlar altında çalışabilmesi ve 
tarım yapabilmesi için bu tarz desteklemelerimiz 
ve eğitim çalışmalarımız devam edecek. İlçeler 
bazında zeytin, incir, yer fıstığı , arıcılık, hayvancı-
lık, gibi birçok alanda desteklemelerimiz devam 
edecek’’ dedi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜLTENİ
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı, tarımsal amaçlı arazilerde, yol ya-
pımı çalışmalarında ağaçların kesilmesini engellemek 
ve ağaçlara zarar vermeden yerlerinden sökerek başka 
bir alana nakledebilmek için Dönerli Tip Ağaç Sökme, 
Dikme makinesini Muğla’ya kazandırdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler 
Dairesi Başkanı Salih Tufan, Muğla ili genelinde hizmet 
verecek Ağaç Sökme, Dikme makinesinin ağaçların 
korunması ve nakledilmesi için kullanılacağını, ayrı-
ca ilçelerde yeni yapılacak parklara yetişkin ağaçların 
dikilmesini sağlayacağını söyledi. Salih Tufan; “Muğla 
Büyükşehir Belediyesi araç envanterine eklediğimiz 
dönerli tip ağaç sökme, dikme makinemiz açı olarak 
360 derece dönebilmekte ve dikim, söküm yapılacak 
ağaca her açıdan yaklaşabilmektedir. Üzerinde 4 adet 
bıçak yardımı ile 155 santimetre çukur derinliğine 
inebilen aracımız 230 santimetreye kadar çukur ağzı 
açabilmektedir. Aracın üzerine alınan ağacı taşıma 
yüksekliği ise 450 santimetredir. Muğla ili genelinde 
birçok alanda kullanacağımız aracımızı ilçe belediye-

lerimizden talep geldiğinde de aracımız ilçelerimizde 
hizmet verecek. Aracımız Muğla’ya hayırlı olsun.” dedi. 

“Bir Fidanı, Bir Ağacı Koruyor Daha Yeşil, 
Daha Yaşanır Bir Muğla Için Çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, bir fidana, bir ağaca, çevreye büyük önem ver-
diklerini, ağaç sökme, dikme makinesi ile ağaçların ke-
silmeden taşınabileceğini söyledi. Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla yüzde 68 
orman varlığı ile yeşilin her tonunu coğrafyasında ba-
rındıran ender illerimizden. Bir fidanı, bir ağacı, doğayı 
korumak ve geleceğe daha yaşanır bir çevre bırakmak 
için her türlü hizmeti ve yatırımı Muğla için yapıyoruz. 
Tarımsal amaçlı arazilerde, yol yapım çalışmalarında 
ağaçların kesilmesini önlemek, ilçelerimizde yeni yapı-
lacak parklarda da ağaçların dikilmesi için bu aracımızı 
kullanacağız. Muğla genelinde hizmet verecek aracı-
mızla yetişmesi emek ve zaman isteyen ağaçlarımızı 
koruyacağız.” dedi. 

Büyükşehir’den 
Ağaçları Koruyan Yatırım

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreyi, ağaçları korumak ve bütün ilçelerde kullanıl-
mak üzere dönerli tip ağaç sökme, dikme makinesini araç envanterine ekledi. 

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜLTENİ
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Büyükşehir Alım Garantili 

Çiçek Üretim Alanı Genişliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Köyceğiz’de baş-
lattığı ve büyük ilgi gören Alım garantili çiçek üretimi-
ne Ortaca ve Dalaman’da katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Köyceğiz’de baş-
lattığı, yaz sezonunda 1 milyon 670 bin çiçeğin üretil-
diği ve vatandaşlardan büyük ilgi gören Alım Garantili 
Mevsimlik Süs Bitkisi üretimine Ortaca ve Dalaman’dan 
da üreticiler katıldı ve üretim alanı genişledi. 

Alım Garantili Mevsimlik Süs Bitkisi üretimi için 
pilot bölge seçilen Köyceğiz Beyobası’nda Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Beyobası Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi yaz sezonu için 1 milyon 670 bin 
alım garantili mevsimlik süs bitkisi üretmiş ve üretilen 
bu çiçekler Muğla genelinde park, bahçeleri süslemiş-
ti. Kış sezonu için diğer ilçelerden ve vatandaşlardan 
yoğun talep alan Muğla Büyükşehir Belediyesi talep 
gelen yerlerde ekolojik ve ekonomik incelemeleri 
yaparak Ortaca Okçular Mahallesi, Dalaman Şerefler 
Mahallesi’nde üreticilerle alım garantili mevsimlik süs 
bitkisi üretimi başlattı. 
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“Verimli Topraklara Sahip Muğlamızda Birlikte Üretiyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla ili genelinde tarıma, üreticiye büyük önem 
verdiklerini, Alım Garantili üretimi il geneline yayarak Muğla’yı üretim merkezi haline getirmek istediklerini söy-
ledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla, coğrafi ve doğal güzellikleri yanında verimli 
tarım topraklarına da sahip. Farklı ürünlerin yetişebildiği, tarımdan elde edilen gelirin turizm gelirlerini de aştığı 
Muğlamızda tarıma, üreticimize, köylümüze büyük önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak alım garantili 
mevsimlik süs bitkisi üretimi ile, üniversitemizle birlikte hayata geçirdiğimiz toprak, sulama suyu, yaprak analiz 
laboratuvarımız ve daha birçok hizmetimizle Muğla’da köylümüzün, üreticimizin yanındayız. Ayrıca alım garan-
tili çiçek üretimimize hanımeli değdi. Emekçi ve üretici kadınlarımız alım garantili çiçek üretimine katılarak aile 
ekonomisine katkı sağlıyorlar. Projemizde emeği geçen, Muğla için üreten herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 

“Alım Garantili Üretimle Muğlamız ve 
Yerli Üreticimiz Kazanıyor”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı bünyesinde devam eden Alım Ga-
rantili Mevsimlik Süs Bitkisi üretiminde üretici sayısı 
17’ye ulaştı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hiz-
metler Dairesi Başkanı Salih Tufan, Alım Garantili mev-
simlik süs bitkisi üretimiyle Muğla’nın ve yerli üreticinin 
kazandığını, üreticiler tarafından projeye gösterilen 
ilgiden memnun ve mutlu olduklarını söyledi. Salih 
Tufan; “İlk üretim sezonunu Köyceğiz-Beyobası’nda 
başlatmıştık. Projemizin ikinci sezonunda Ortaca-Ok-
çular ve Dalaman-Şerefler mahallelerinin de aramı-
za katılımıyla proje alanımız pilot bölgenin dışına da 

taşmış oldu. Muğla genelinden üretime katılmak için 
gelen çok talep var. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tek-
nik personellerimiz, projeye katılım taleplerini tek tek 
değerlendiriyorlar. Katılım talebi gelen bölgelerimizin 
ekolojik ve ekonomik özellikleri tek tek ele alınarak 
projemizde planlı bir büyüme sağlamaya çalışıyoruz. 
Alım Garantili Üretim Projemizde mevsimlik süs bitkisi 
üretimlerini çalı grubu, ağaç grubu ve ibreli grubu bit-
kilerin üretimleri takip edecek ve zaman içinde Muğ-
la’mızda süs bitkileri sektörü oluşmaya başlayacaktır.  
Önümüzdeki yıllarda bu üretim çalışmalarını tüm Muğ-
la’mıza yaymayı planlıyoruz. Projemizde üretim çalış-
malarına yeni katılan üreticilerimize hoşgeldiniz diyor 
ve tüm üreticilerimize kış sezonu üretim çalışmalarında 
başarılar diliyorum.” dedi.
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Büyükşehir’in Başarılı Voleybolcularından 
Başkan Gürün’e Ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadınlar 
Voleybol Takımı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Isparta’da düzenlenen final müsabakalarında ra-
kiplerini yenerek 3.lige yükselme başarısı gösteren 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin başarılı voleybol ta-
kımı oyuncuları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 

Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti. Gelecek sezon Muğ-
la’yı 3.ligde en iyi şekilde temsil edeceklerini söyleyen 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı 
oyuncuları,  kendilerine verdikleri destek için Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşek-
kür ettiler.

Muğla’yı ve Büyükşehir Belediye’mizi Başarıyla 
Temsil Ettiniz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğ-
la’yı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni turnuvalarda en iyi şekilde 
temsil ederek 3.lige çıkma başarısı gösteren Büyükşehir Kadın Vo-
leybol takımı oyuncularını kutladı ve aynı takımın gelecek sezon 
3.ligde Muğla’yı başarıyla temsil edeceğine yürekten inandığını 
söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün; 
“Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol takımı olarak katıl-
dığınız turnuvalarda Muğlamızı ve Büyükşehir Belediye’mizi başa-
rıyla temsil ettiniz ve 3.lige çıkma başarısı gösterdiniz. Bu başarı-
da emeği olan antrenörünüzden başlayarak hepinizi kutluyorum. 
Voleybol takımımız farklı alanlardan bu sporla ilgilenen Muğla il 
ve ilçelerinden gelen sporcularla oluşmuş bir takım. Muğla’da Bü-
yükşehir Belediyesi olarak birçok spor alanına ve sporcuya destek 
oluyoruz. Voleybolda da başarılı sporcularımızın yetişerek Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımında sizlerle birlikte yeni ba-
şarılara imza atacağına inanıyorum. Bu başarılarınızla daha büyük 
takımların formasını giyerek ülkemizi milli takım düzeyinde de 
temsil edebilir, bizleri gururlandırırsınız.” dedi. 
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Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi Muğla İçin Çalışıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu 30 Mart 
2014’den bu yana Muğlalı vatandaşlara daha iyi hizmet 
vermek için Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 
715 Meclis kararı aldı.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 
12.maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi karar organı 
olan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Muğla’da va-
tandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için 2014 yılında 
238, 2015 yılında  477 toplamda 715 meclis kararı aldı. 

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi Büyükşehir Be-
lediye Başkanı, 13 ilçe belediye başkanı ve 52 meclis 
üyesi olmak üzere farklı partilerden 65 meclis üyesin-
den oluşuyor. Her ayın ikinci perşembesi Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen 
meclis toplantılarında alınan kararlar Muğla Büyükşehir 

Belediyesi web sitesi duyurular bölümünden de yayın-
lanarak vatandaşların bu kararlara ulaşması sağlanıyor. 
Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi web sayfası olan 
www.mugla.bel.tr adresindeki Meclis Canlı Yayını bölü-
münden de meclis canlı olarak izlenebiliyor. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar 
Dairesi Başkanı Birsen Kocataş, Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi Meclisi’nde farklı partilerden gelen meclis üyeleri 
ile demokratik bir ortamda çalıştıklarını, meclis çalış-
malarında meclis üyelerine her türlü iletişim olanakları 
ile ulaşarak bilgilendirme yapıldığını söyledi. Muğla’ya 
daha iyi hizmet vermek için kararların Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi meclisinde alındığını hatırlatan Birsen Ko-
cataş, kararların genelde oy birliği ile alındığını, meclis 
üyelerinin birlikte, uyum içinde Muğla için çalıştıklarını 
söyledi. 
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Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 

Yaşlılar Haftası’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde 
Bakım Hizmetleri ile birlikte ilçelerde vatandaşları ziyaret 
ederek Yaşlılar Haftası’nı kutladı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 
18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Evde 
Bakım Hizmetleri ekipleri ile birlikte Ula ve Yatağan ilçe-
sinde ev ziyaretlerine katılarak yaşlarının en olgun çağın-
daki vatandaşların Yaşlılar Haftası’nı kutladı.

“Evde Bakım Hizmetlerimizde Ziyaret 
Edilen Hane 7 bin 212, Toplam Tıbbi Müda-
hale 32 bin 930, Hasta Nakil 4 bin 112 
Sayılarına Ulaştı”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanı Hacı Koç, Muğla genelinde 2014 Ağustos 
ayında başlattıkları Evde Bakım, hasta nakil gibi hizmetle-
rinde ziyaret edilen hane sayısının 7 bin 212, toplam tıbbi 
müdahalenin 32 bin 930, hasta naklinin de 4 bin 112 sayı-
larına ulaştığını, vatandaşların hizmetlerden

memnuniyetinin kendiler 
için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi. Hacı 
Koç; “18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı’mız sayın Dr. Osman Gürün 
ile birlikte evde bakım hizmetleri ekiplerimizce sü-
rekli ilgilenilen, hastaneye nakilleri gerçekleştirilen 
vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Büyükşehir Beledi-
ye’mizin evde bakım hizmetlerinden çok memnun 
olan vatandaşlarımıza yaşlılar haftasında moral ol-
mak istedik. Muğla genelinde uzman ekiplerimizce 
sürdürülen Evde bakım hizmetlerinde ziyaret etti-
ğimiz hane sayısı 7 bin 212, toplam tıbbi müdahale 
sayısı 32 bin 930, genel bakım 7 bin 248, hastaneye 
nakil sayımız da 4 bin 112 rakamlarına ulaştı.” dedi. 

Başkan Gürün’den 
Yaşlılar Haftası’nda Anlamlı Ziyaret
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         “Sevgi, Hoşgörü, Güleryüzle 
Yanınızdayız”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda yaşlarının en olgun 
çağındaki, bilgi ve tecrübeleriyle kendilerine rehber 
olan vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini ve yaşam 
sevinçlerine ortak olduklarını söyledi. Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Varlığımızı 
borçlu olduğumuz yaşlarının en olgun çağındaki va-
tandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve 
onları yılın her günü hatırladığımızı hissettirmek için 
Muğla Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetlerini 
başlattık. Kısa sürede Muğla genelinde hizmet verme-

ye başlayan uzman ekiplerimiz yaşlılarımızın bakımla-
rından, hastaneye nakillerine kadar her konuda aileleri-
mize yardımcı oluyorlar. Bizleri en çok sevindiren evde 
bakım hizmetleri için bugüne kadar Muğla genelinde 
7 bin  212 haneyi ziyaret eden ekiplerimizin ailelerimiz 
tarafından kabullenilmesi ve bir aile ferdi olarak sevil-
mesi. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımızın memnuniye-
ti, yaşlılarımızın sağlığının yerinde olması bizler için ye-
terli. Sevgi, hoşgörü, güleryüzle geçmişimizin sigortası, 
bilgi ve tecrübeleri ile bizlere rehber olan yaşlılarımızın 
her zaman yanındayız. Muğla genelinde uzman ekip-
lerimizce verilen evde bakım, hasta nakil gibi hizmet-
lerimiz önümüzdeki süreçte talepler doğrultusunda 
artarak devam edecek.” dedi. 
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Büyükşehir 13 İlçede 
Bilgilendirdi 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Muğla’da Bü-
yük Bir Aileyiz” sunumuyla gerçekleştirdiği 2014-
2015 de yapılanlar ve 2016’da yapılacakların an-
latıldığı bilgilendirme toplantılarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın 13 ilçe-
sinde düzenlediği, ilçe belediye başkanları, mahal-
le muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda 
vatandaşın katıldığı bilgilendirme toplantılarını ta-
mamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Basın, Yayın Halkla 
İlişkiler Müdürlüğü Muhtarlar Masası Sorumlusu Yeşim 
Genç, Muğla’nın 13 ilçesinde düzenledikleri ve Muğla 
genelindeki muhtarların büyük ilgi gösterdiği Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi Bilgilendirme toplantılarında muh-
tarların Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden memnun 
olduklarını dile getirdiğini, bu tür toplantılarla muhtar-
ların da bir araya gelerek istek ve taleplerini kendilerine 
iletmesi açısından da önemli olduğunu söyledi. 16 Ekim 
2014 yılında Muğla’da 551 mahalle muhtarına hizmet 
vermek için kurulan Muhtarlar Masası’nın şimdi 565 
muhtara hizmet verdiğini söyleyen Yeşim Genç, ayrıca 
muhtarların 444 48 01-8 muhtarlar masası çağrı merkezi 
sayesinde Büyükşehir Belediyesi’ne çok çabuk ulaşabil-
mekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. 

Muğla’da Büyük Bir Aileyiz

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün, Muğla’nın 13 ilçesinde Muğla’da Büyük Bir Aileyiz 
sunumuyla düzenledikleri Bilgilendirme toplantılarında 
2014-2015 yılında yapılan hizmetleri, 2016 yılında Muğ-
la’ya yapılacak olan hizmetlerin ve yatırımların katılım-
cılara anlatıldığını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla’da Büyükşehir Beledi-
yesi olduktan sonra iki yılımızı tamamladık. İlk bilgilen-
dirme toplantılarımızda yasadan kaynaklanan değişik-
likleri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinin görev 
ve sorumluluklarını 13 ilçemizde anlatmıştık.
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Muğla’da Büyük Bir Aileyiz sunumuyla 13 ilçe-
de gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarımızda ise iki 
yıl içinde Muğla’da yaptıklarımızı, 2016 yılında ya-
pacağımız hizmet ve yatırımları katılımcılara anlattık 
ayrıca dağıttığımız kitapçıklarla da yatırımlarımızı, 
hizmetlerimizi yazılı olarak taahhüt ettik. Bu toplantı-
larımızda bizleri en çok sevindiren vatandaşlarımızın 
iki yıl içerisinde Muğla’da yapılan hizmetlerden mem-
nuniyeti ve bizlere teşekkür etmesi. Vatandaş odaklı 
ve Muğla genelini ilgilendiren evde bakım hizmeti, 
yolların yapılması, susuz köylere suyun bağlanma-
sı, alım garantili üretimle üreticilerin desteklenmesi, 
ulaşımda dönüşümle modern ve çevreci otobüsler, 
mezarlıkların bakımı ve temizlenmesi gibi birçok 
konuda vatandaşlarımızın memnuniyeti bizlere de 
mutlu etti. Muğla’da büyük bir aileyiz ve Muğla’da 13 
ilçe, 565 mahallemize hizmetlerimiz ve yatırımları-
mız önümüzdeki süreçte de artarak devam edecek. 
Toplantılarımıza katılan ilçe belediye başkanlarımıza, 
mahalle muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza çok teşek-
kür ediyorum. 
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Sosyal Demokrat Belediyeler 
Derneği’nin(SODEM) Cumhuriyet 
Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla İzmir 
Seferihisar’da gerçekleştirdiği Yerel 
Yönetimler Ödülleri toplantısında 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
Mavi Deniz Temiz Kıyılar projesi ba-
şarı ödülüne layık görüldü. Ödülünü 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinden 
alan Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, 122 üye 
belediyesi, 15 milyon nüfusu temsil 
eden Sosyal Demokrat Belediyeler 
Derneği’nin düzenlediği ve değerli 
jüri üyelerinin belirlediği ödül töre-

ninde Muğla Büyükşehir  Belediye-
si’nin aldığı başarı ödülünün çok an-
lamlı olduğunu, Mavi Deniz Temiz 
Kıyılar projesi ve birçok çalışmayla 
Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’da 
çevreyi, doğayı korumak için hizmet 
verdiğini söyledi. Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; 
“Muğla, doğal güzellikleri, orman 
varlığı, 1480 kilometre kıyı şeridi ile 
Türkiye’nin ve dünyanın en önemli 
turizm merkezlerindendir. Yerli ve 
yabancı misafirlerimize ev sahipliği 
yapan kıyılarımızın korunması için 
Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 
elimizden geleni yapmaya çalışıyo-
ruz. Mavi Deniz Temiz Kıyılar proje-

miz ile bizleri ödüllendiren jüri üye-
lerine ve Genel Başkanı’mız sayın 
Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür edi-
yorum.”  dedi. 1480 kilometre kıyı 
şeridi ile birçok ülkeden, ilden daha 
fazla kıyı uzunluğuna sahip Muğ-
la’nın denizlerini, kıyılarını, çevresini 
temiz tutmak ve doğayı korumak 
için Muğla Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından 2015 ayı mayıs ayında Gö-
cek-Dalaman, Gökova Körfezi’nde 6 
adet tekneyle başlayan Mavi Deniz 
Temiz Kıyılar projesi ile bugüne ka-
dar toplam 2837 tekneye hizmet 
verildi. 1331 ton katı atık, 3350 litre 
sintine, 888 ton pis su, 756 litre atık 
yağ toplanarak bertaraf edildi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi “Mavi Deniz Temiz Kıyılar” 
projesi ile SODEM’in düzenlediği ve 100 belediyenin 500 pro-
jeyle katıldığı yerel yönetimler ödül töreninde  70 proje arasına 
girerek başarı ödülünü aldı.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, çev-
re ve doğa dostu Muğla için il gene-
linde hafriyat atıklarının bertaraf 
edilmesi ile ilgili çalışmalarına hız 
kesmeden devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Dairesi Başkanlığı, il genelinde bugüne kadar 
toplam 386 bin 589 ton hafriyat atığını bertaraf etti. 
Muğla ilinin Büyükşehir Belediyesi olmadan önce il ge-
nelinde 1 olan hafriyat sahası sayısını 8’e çıkaran Muğla 
Büyükşehir Belediyesi hafriyat atıklarının rastgele dö-
kümünün önüne geçerek çevre ve doğanın korunması 
için çalışmalar yapıyor ve projeler üretiyor.

İl genelinde çevre için büyük bir sorun teşkil eden 
hafriyat atıklarının bertaraf edilmesi ve değerlendiril-
mesi ile ilgili yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray; “Büyükşehir 
Belediyesi olduktan sonra il genelinde 1 tane olan 
hafriyat sahası sayısını 8’e çıkararak atıkların rastgele 
dökülmesinin önüne geçtik. Ekiplerimiz, özverili çalış-
malarıyla bugüne kadar toplam 386 bin 589 ton haf-
riyat atığı bertaraf etti. Büyükşehir Belediyesi olarak 
düzenli hafriyat depolama sahalarının sayısını artırarak 
il genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek ve doğayı 
korumak için çalışmalarımız bundan sonra da tüm hı-
zıyla devam edecek.” dedi.

Çevre ve Doğa Dostu 
Muğla 

Büyükşehir 
Belediyesi 



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜLTENİ

Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

ry
üz

le 
Hi

zm
et.

..

20

Büyükşehir’den 
Engelleri Kaldıran Hizmet

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Engelleri 
Kaldıralım” projesi kapsamında kısa bir süre önce 
il genelinde hizmet vermeye başlayan Engelli Nakil 
Araçları engelli vatandaşların yüzünü güldürüyor.  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2015 Aralık ayın-
dan itibaren il genelinde hizmet vermeye başlayan 5 
adet engelli nakil aracıyla bugüne kadar toplam 430 
engelli vatandaşa hizmet verildi. Engelli nakline uygun 

tüm donanım ve teknolojik özelliklere sahip araçlarla 
engelli vatandaşlar evlerinden alınarak uzman perso-
nel eşliğinde sağlık kuruluşlarına, sosyal aktivite alanla-
rına ve resmi kurumlara götürülüyor. Engelli vatandaş-
lar ve yakınları, Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti ile 
sosyal yaşamda daha fazla yer alabildikleri için memnu-
niyetlerini dile getirdiler.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, engelli bireyle-
rin yaşamın her alanında rahatça yer alabilmeleri için 
Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gayretleri ile çalış-
tıklarını söyledi. Hacı Koç; “Engelli vatandaşlarımızın 
toplum içinde var olabilmeleri için hizmet veriyoruz. 
Engelli nakil araçlarımızla engelli vatandaşlarımızı 
evlerinden alarak hastaneye, okula, sosyal aktivite 
alanlarına rahat bir şekilde gitmeleri için yardımcı 
oluyoruz. Kısa bir süre önce hizmet vermeye baş-
layan araçlarımızla il genelinde toplam 430 engelli 

vatandaşımıza hizmet verdik. Bu sayının ilerleyen 
günlerde katlanarak artması için çalışmalarımız sü-
rüyor. Daire Başkanlığımız bünyesinde hizmet veren 
Engelli Masasının uzman personeli engelli vatandaş-
larımızın ihtiyaçları konusunda çalışmalar yapıyor. 
Vatandaşlarımız da Büyükşehir Belediyemizin resmi 
web sitesi olan www.mugla.bel.tr  adresinde oluştu-
rulan Engelli Dostu Muğla sekmesinden bizlere ta-
lep ve isteklerini iletebilirler. Büyükşehir Belediyesi 
olarak engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her 
zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

“Engelli Bireylerin Yaşamın Her Alanında Yer Alma-
ları İçin Çalışıyoruz”
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Başkan Gürün’den 
Beşiktaş Taraftarına Ziyaret 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Beşiktaş taraftarı, engelli Mahsun 
Kara’yı ziyaret ederek Beşiktaş forması hediye 
etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 
ve Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ongun Emgin, 
Muğla Menteşe ilçesinde yaşayan, Beşiktaş taraftarı, engelli 
Mahsun Kara’yı ziyaret ederek Beşiktaş forması ve kaşkolu 
hediye ettiler. Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği Başkanı On-
gun Emgin, Beşiktaş taraftarı Mahsun Kara’nın isteğinin ken-
dileri için önemli olduğunu, hem kendilerinin Mahsun’u zi-
yaret ederek, hem de Beşiktaş’ın aldığı sonuçlarla Mahsun’un 
mutluğunda küçük bir payı olursa kendilerinin de mutlu ola-
cağını söyledi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri 
ekipleri tarafından sık sık ziyaret edilen ve sağlık ihtiyaçları 
karşılanan Mahsun Kara’nın taraftarı olduğu Beşiktaş takımı-
nın forması isteğine kendisi de Beşiktaş taraftarı olan Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Mahsun Ka-
ra’yı evinde ziyaret ederek yerine getirdi. Evinin her köşesin-
de Beşiktaş Kulübü’nün ürünleri olan ve Beşiktaş Kulübünün 
sıkı bir taraftarı olan Mahsun Kara’nın bu sene ligde başarılı 
bir sezon geçiren Beşiktaş’ı izleyerek mutlu olduğunu öğ-
rendiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, Mahsun’u ziyaret ederek sağlığı ile ilgili bilgi 
aldıklarını, Mahsun’un moralinin, keyfinin yerinde olduğunu 
ve Beşiktaş’ın şampiyonluğunu da beraber kutlayacaklarını 
söyledi. 
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Büyükşehir, Küçükkaya’yı 
Sevenleriyle Buluşturdu

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
Medya Söyleşileri etkinliği ile gazete-
ci-yazar, haber sunucusu İsmail Küçük-
kaya’yı Muğlalı sevenleriyle buluştur-
du.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezin-
de düzenlenen Medya Söyleşileri etkinliğine 
Muğlalılar yoğun ilgi gösterdi. İsmail Küçükka-
ya’nın söyleşisine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin 
Gümüş, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, 
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP 22. Dö-
nem Muğla Milletvekili Gürol Ergin, CHP Muğla İl Başka-
nı Mürsel Alban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazeteci-yazar, haber sunucusu İsmail Küçükkaya, 
Muğla Büyükşehir Belediyesinden böyle bir davet ge-
lince hemen kabul ettiğini ve  Muğla’yı çok sevdiğini, 
önemsediğini, kendisini Muğlalılar ile buluşturan Baş-
kan Gürün’e de ayrıca teşekkür ettiğini söyledi. Küçük-
kaya; “Muğla’ya çok değer veriyorum. Türkiye’nin en gü-
venli ili Muğla ve Muğla’nın hak ettiği yerlere taşınması 
için kendi üzerime düşen ne varsa yapmaya hazırım. 
Türkiye’de gazetecilik yapmak bu şartlar altında olduk-
ça zor ve çok sayıda gazeteci arkadaşımız çeşitli sebep-
lerden dolayı cezaevinde yatıyor. Bende insan olarak bu 
şartlar altında korkuyorum. 

Ancak korkumun esareti altın-
da kalmıyor yaptığım işe bu duy-
gunun yansımasına izin vermi-
yorum. Sizlerden isteğim ise asla 
ama asla umudunuzu yitirmeyin.” 

dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Dr. Osman Gürün, ilkeli, objektif ve 
tarafsız bir gazeteci-yazar, haber sunucusu 

İsmail Küçükkaya’yı Muğla’da misafir etmekten 
dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Gürün; 
“Türkiye’de gazeteciler, haberciler mesleki anlamda bir 
çok zorlukla karşılaşıyor ve ne yazık ki yazdıkları gerçek 
ve doğru haberler yüzünden tutuklanarak cezaevleri-
ne atılıyorlar. Basın ve ifade özgürlüğünün ülkemizde 
çağdaş ve demokratik toplumlardaki gibi sağlanması, 
vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. 
Bu anlamda Çalar Saat programı ile hafta içi her sabah 
seyircisiyle buluşan, ilkeli, objektif, tarafsız haberleri ile 
vatandaşların beğenisini ve sevgisini kazanan değerli 
gazetecimiz İsmail Küçükkaya’yı sizlerle buluşturmanın 
ve kendisini Muğla’da ağırlamanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Değerli gazetecimize Muğla’da bizlerle birlikte 
olduğu için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Dev Projelerin 
‘Danışmanlık’ 

İhalesine Çıktı 
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- Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKI Genel 
Müdürlüğü, il genelinde 207 Milyon TL ödenekle 
yapılacak olan projelerin startını vermek üzere ‘da-
nışmanlık’ ihalesine çıktı.

- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaş-
tıran projeleri 2019 yılına kadar tamamlayarak hal-
kımıza sağlıklı ve çevre dostu tesisler kazandırmak 
istiyoruz” dedi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Dünya Bankası ile 
yapmış olduğu yatırım toplantısının ardından 207 
Milyonluk projelerin startı için ihaleye çıktı. Bodrum 
ilçesinde yapılacak olan iki ayrı arıtma tesisinden Fet-
hiye Hisarönü- Ovacık’ta yapılacak tesise kadar birçok 
önemli projenin altına imza atacak olan MUSKİ Genel 
Müdürlüğü, yatırımların danışmanlık ihalesine çıktı. 

Konuyla ilgili bilgi veren MUSKİ Genel Müdür 
Yardımcısı Cem Yaşar, 207 Milyonluk yatırım ile il ge-
nelindeki alt yapı sorunlarını çözeceklerini söyledi. 
Bodrum’dan Seydikemer’e, Datça’dan Kavaklıdere’ye 
kadar bir çok sorunun bu projeyle çözüleceğine dikkat 
çeken Yaşar, “21 Mart 2016 tarihinde ilanı yayınlanan 
Danışmanlık ihalemizin 04 Nisan 2016 tarihine kadar 
son başvuru yapılacak. Kredi kapsamındaki işlerle ilgili 
Danışmanlık ihalesiyle birlikte hızlı bir şekilde projele-
rimizin temelini atmaya başlayacağız. Yapılan ihale ile 
Atıksu Arıtma Tesisleri, derin deniz deşarjı, kanalizasyon 
şebekeleri için mevcut projelerin incelemesi veya kesin 
projelerinin hazırlanması, ihale dokümanlarının hazır-
lanması ve inşaat kontrollüğü danışmanlık hizmetleri 
almayı amaçlıyoruz” dedi.  

“BÜTÜN ILÇELERIMIZDE IHTIYAÇ VE ÖNEM SI-
RASINA GÖRE HIZMET ÜRETIYORUZ”

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi olarak göreve baş-

ladıkları günden bu yana birçok alanda hizmet ve pro-
jeler ürettiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, “Büyükşehir Belediyesi ola-
rak yerel seçimlerden sonra olmayan bir belediyeyi kur-
duk ve kısa zamanda Muğlalı vatandaşlarımızın yaşam 
standartlarını yükseltecek yatırımlarla hizmet üretmeye 
başladık” dedi.  

Bütün ilçelerde ihtiyaç ve önem sırasına göre hiz-
met ürettiklerini söyleyen Başkan Dr. Osman Gürün, 
şunları söyledi;

“MUSKİ Genel Müdürlüğümüz Dünya bankasından 
alınacak olan kredi kapsamında Bodrum İlçesi Turgutre-
is Mahallesinde 46.000 metreküp gün kapasiteli Atıksu 
Arıtma Tesisi (AAT) ve 15 bin metreküp gün kapasiteli 
Akyarlar AAT’nin yapımı ile 50 bin metreküp gün kapa-
siteli Marmaris AAT’nin iyileştirilmesi ve deşarj hattının 
yenilenmesi yapılacaktır. Aynı zamanda mevcut Atıksu 
Arıtma Tesislerinin revizyonu, Bodrum ilçesi Kanalizas-
yon Şebekesi Hattı,  Fethiye Merkez Hisarönü-Ovacık 
kanalizasyon şebeke ve terfi hattının yapılmasını plan-
lıyoruz.”

“Muğlamıza Yatırım Yapmaya Devam Edeceğiz”
Muğla’da 2016-2019 yılları Muğla Büyükşehir Bele-

diyesinin temel atma törenleri ve açılış yılları olacağına 
dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran 
yatırımlarımıza hep birlikte gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Mü-
dürlüğü olarak 2014-2015 yılında 247 Milyon 454 Bin TL 
yatırım yaptık. 2016 yılında da öngördüğümüz yatırım 
410 Milyon 218 Bin TL’dir. 29 Martta iki yılımızı tamamla-
mış olacağız ve geldiğimiz nokta bizler için gurur verici. 
207 Milyonluk alt yapı hizmetlerimiz ile birlikte 2019 yı-
lında halkımıza sağlıklı ve çevre dostu tesisler kazandır-
maktır” ifadelerini kulandı. 

Dev Projelerin 
‘Danışmanlık’ 

İhalesine Çıktı 

MUSKİ
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Büyükşehir Fatih Portakal’ı 
Muğla’da Sevenleri ile Buluşturdu 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Medya Söyleşileri et-
kinliği ile gazeteci, yazar, haber spikeri Fatih Portakal’ı 
Muğla’da sevenleri ile buluşturdu. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Medya Söyleşileri etkinliğinin ikincisinde Fox 
TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ı Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merke-
zi’nde vatandaşlarla buluşturdu.

“Vatandaşların Aklından Geçenleri Ana Ha-
berde Kendi Üslubu ile Dile Getiriyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün, Medya Söyleşileri etkinliği ile değerli bir gazeteciyi 
daha Muğla’da ağırlamaktan ve vatandaşlarla buluştur-
maktan dolayı mutlu olduklarını söyledi ve Fatih Porta-
kal’a davetlerini kabul ederek Muğla’ya geldikleri için 

teşekkür etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün; “Her akşam günlük programımıza göre 
vakit bulabilirsek ana haber bültenlerini açarak televiz-
yonda ülkemizde olup bitenleri öğrenmeye, anlamaya 
çalışıyoruz. Ülkemizde gündem sürekli değiştiği için ve 
canımızı acıtan olaylar yaşandığı için bir tepki vereme-
den yeni bir gündeme geçiyor, söyleyeceklerimizi söy-
leyemiyoruz. İşte ana haberde değerli gazeteci Fatih 
Portakal kendi üslubu ile vatandaşın aklından geçen-
leri, söyleyemediklerine sözcü olarak ekran karşısında 
bizlere tercüman oluyor. Medya söyleşileri etkinliğimiz-
le Fatih Portakal’ı siz vatandaşlarımızla buluşturmak, so-
rularınıza cevap, duygularınıza tercüman olsun istedik.” 
dedi. 
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Medya Söyleşileri etkinliği için Muğla’da olmaktan 
mutlu olduğunu söyleyen gazeteci, yazar Fatih Portakal, 
Muğla’nın çevresi ve insanı ile birbirine saygılı bir şehir ol-
duğunu söyledi. Fatih Portakal; “Muğla’ya eşimle birlikte 
geldim. Merkezde şehir içinde dolaşırken yayaların, araç 
kullananların birbirlerine saygılı yaklaştıklarını gördüm. 
Çok sakin ve temiz bir şehriniz var. Muğla’da olmaktan 
mutluyum. Ülkemizde yaşanan birçok farklı gelişmelerle 
her akşam Ana haberde sizlerin karşınıza çıkıyoruz. 45 da-
kikada ülke gündemini sizlere olduğu gibi anlatmaya çalı-
şıyoruz. Haber kanallarının ve gazetecilerin üzerindeki si-
yasi baskılar nedeniyle gerçekleri olduğu gibi aktarabilen 
çok fazla kanal kalmadı. Bizler bunu yapmaya çalışıyoruz.” 
dedi. Medya Söyleşileri etkinliğinde daha sonra vatandaş-
ların sorularını samimiyetle cevaplayan Fatih Portakal’a 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün pla-
ket taktim etti. 
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Ilçesi Cu-
malı Mahallesinde 309 bin 125 liralık yatırım ile ta-
mamladığı halı sahanın açılışını gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve 
Spor Dairesi Başkanlığı tarafından Datça İlçesi Cuma-
lı Mahallesinde yapımı tamamlanan halı saha ve tesis, 
Datçalı vatandaşların hizmetine sunuldu. Cumalı Halı 
Sahası’nın açılış törenine, Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP 22. Dönem Muğla Mil-
letvekili Gürol Ergin, Datça Hava Radar Mevzi Komutan 
V. Hakan Uçar, Datça İlçe Jandarma Komutanı Turan 
Coşkun, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Fedai Akın, Datça önceki dönem Bele-
diye Başkanı Şener Tokçan, CHP Muğla İl Başkanı Mürsel 
Alban, Datça İlçesi Muhtarları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik ve 
Spor Dairesi Başkan V. Ali İnan, Datça Belediyesi tara-
fından tahsis edilen ve Büyükşehir Belediyesi’nin yapı-
mını tamamladığı Cumalı Halı Sahasının vatandaşların 
hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. 
İnan; “Datça İlçemizin Cumalı Mahallesinde 5.850 met-
rekarelik alanda yapımı tamamlanan halı saha ve müş-
temilat binamızda 2 soyunma odası, 1 kafeterya, 1 bay 
ve 1 bayan seyirci tuvaleti bulunuyor. Yaklaşık 309 bin 
125 liralık yatırım ile tamamlanan halı saha ve tesisimiz-
de Betçe Yarımadası olarak bilinen bu bölgedeki genç-
lerimiz ve çocuklarımız spor yapma imkanı bulacak. Ço-
cuklarımızı ve gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak 
tutarak spor kültürünü oluşturmayı hedefleyen hizmet-
lerimiz ve yatırımlarımız devam edecek. Halı sahamız 
Datçamıza hayırlı olsun.” dedi.

Büyükşehir’den Gençliğe ve Spora 
Bir Yatırım Daha
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“Bu Tesis Sayesinde Büyük Kulüplere Sporcu Kazandıracağımıza Inanıyorum” 
Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bu tesis sayesinde 

büyük spor kulüplerine sporcular kazandıracaklarına inandığını söyledi. Uçar; “Bu gün çok mutluyum. Bu yöreye 
halı saha yapılması için çok mücadele verdik ancak İl Özel İdaresi zamanı maalesef yapılmadı. Bu yörenin insanı 
gerçekten sporu çok seviyor ve onların spor yapabilmeleri için bir alana ihtiyaçları vardı. Büyükşehir Belediyemiz 
kısa süre içerisinde bu ihtiyacı gidererek halı saha yapımını tamamladı ve gençlerimizin hizmetine sundu. Dat-
çamıza bu tesisi kazandıran başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e, Datça önceki dönem 
Belediye Başkanımız Şener Tokçan’a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“Muğlamızı Her Branşta Başarıyla Temsil Ede-
cek Sporcular Yetiştirmek Için Gayretle Çalışıyo-
ruz”

Cumalı Halı Saha açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesi olarak il 
genelinde gerek spor tesisleri gerekse teknik ve malzeme des-
tekleriyle sporun ve sporcunun her zaman yanlarında olduk-
larını söyledi. Başkan Gürün; “Muğlamızı her branşta başarıyla 
temsil edecek sporcular yetiştirmek için bir çok hizmet ve yatı-
rım yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye-
si olarak bütün ilçelerimizde spor alanları, büyük spor tesisleri, 
yüzme havuzları, kültür merkezleri gibi çok çeşitli yatırımlar için 
projelerimiz hazırlandı. 2014-2015 yıllarında spor alanında il ge-
nelinde 1 milyon 718 bin liralık yatırım ile yeni sahalar, sahaların 
bakım ve onarımları gibi bir çok alanda çalışmalar yaptık. 2016 
yılında da bu yatırımlarımız artarak devam edecek. İlçelerimize 
futbol, basketbol, voleybol sahaları, spor salonları, tenis kortları, 
yarı olimpik yüzme havuzları yapımı için  2016 yılında 19 mil-
yon liralık yatırım yapmayı planlıyoruz. Cumalı halı sahamızın 
yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Datçamıza 
hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
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Büyükşehir Güvenli
 ve Modern Yollar İçin

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla ili genelinde bu-
güne kadar 924 kilometre yol çizgi çalışması ve 6000’in 
üzerinde trafik levha montajı yaparak sürücüler ve ya-
yalar için yolları daha güvenli hale getirdi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkan-
lığı, Muğla ili genelindeki çizgi ve işaretleme çalışmala-
rında kendi araçlarıyla bugüne kadar 924 kilometre yol 
çizgi çalışması, 6000’in üzerinde trafik levha montajı, 9 
yeni sinyalize kavşak çalışması yaparak sürücüler ve ya-
yalar için yolları daha modern ve güvenilir hale getirdi. 
Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdür-
lüğü Ekim ayında faaliyete geçirdiği trafik jet baskı ma-
kinesi ile aralık ayı sonuna kadar 1680 adet trafik levha 
üretimi yaparak kullanıma hazır hale getirdi.

   Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı 
Alper Kolukısa, trafikte bulunan sürücü, yaya ve yolcuların 
ortak dili olan trafik işaretlemelerini, doğru ve yerinde kullan-
manın trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla ili genelinde güvenli yollar için 
çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi. Alper Kolukısa; 

“Muğla ili genelinde karayollarına ait yollar hariç bütün 
yollarda yol çizgi çalışması, trafik levhaları gibi hizmet-

leri Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yerine getirmek-
teyiz. 

Muğla ili gene-
linde bugüne kadar 

924 km yol çizgi çalışma-
sı, 6000 adetin üzerinde lev-

ha montajı, 9 yeni sinyalize kavşak 
ve 144 noktada el uygulama çalışması kapsamında 
yaya geçit çizgi çalışması yaptık. Ekiplerimiz Muğla ili 
genelinde trafikte yaya, sürücü ve yolcuların can ve 
mal güvenliğini sağlamak için trafik işaretleme çalış-
malarına hızla devam etmektedir.” dedi.

“Daha Modern, Güvenli Yollarda Seyahat Et-
mek, Sevdiklerimize Ulaşmak Bütün Vatandaşla-
rımızın En Doğal Hakkıdır.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, Muğla’da yaz ve kış aylarında turizmle artan 
nüfusla birlikte trafiğin yoğun olduğunu, trafik işaret-
leri ve çizgileri ile bütün vatandaşların daha güvenli, 
modern yollarda seyahat etmesi için Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi ekiplerinin çalıştığını söyledi. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün; “Muğla, yaz ve kış sezonunda nüfus yoğunlu-
ğu bakımından farklılık gösteren ve yurt içinden ve 
dışından gelen misafirleri ağırlayan bir il. Karayolu 
ulaşımında Muğla’yı ilk defa ziyaret eden vatandaş-
larımız için trafik işaretleri ve yol çizgilerinin büyük 
önemi var. Aynı yolları her zaman kullanan vatandaş-
larımız yolları avucunun içi gibi bilirken ilk defa gelen 
vatandaşlarımız için trafik işaretleri, yol çizgileri, uyarı 
levhaları güvenlikleri için büyük önem taşımaktadır. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri en ücra köşede-
ki yollarımıza kadar trafik levha ve yol çizgi çalışması-
nı gerçekleştirmek için çalışmaktadır. Daha modern, 
güvenli yollarda seyahat etmek, sevdiklerimize ulaş-
mak bütün vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır.” dedi

Çalışıyor
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Büyükşehir Güvencesinde 
Havaalanı Taşımacılığı 

Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ, 
bugüne kadar Milas-Bodrum ve Dalaman havaalanla-
rından 776 bin yolcuya hizmet verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım alanındaki görev, 
sorumluluk ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 
2014 temmuz ayında başlattığı havaalanı taşımacılığında MUT-
TAŞ bugüne kadar modern ve konforlu araçları ile Muğla’nın 
iki havaalanından 776 bin yolcuya hizmet verdi. Menteşe, Mi-
las-Bodrum Havaalanı, Bodrum, Milas-Bodrum Havaalanı Mar-
maris, Dalaman Havaalanı, Fethiye, Dalaman Havaalanı’na kar-
şılıklı seferlerle hizmet veren MUTTAŞ, 2014 yılında 151 bin 394, 
2015 yılında 558 bin 212 toplamda da 776 bin yolcuya hizmet 
verdi. 

“İki Havaalanı Olan Muğla’da 776 bin 
Yolcuya Hizmet Verdik”

MUTTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hüse-
yin Ünsal, Muğla’da havaalanı taşımacılığın-
da vatandaşların memnuniyeti için çalıştık-
larını, Türkiye’nin iki havaalanına sahip iki 
ilinden biri olan Muğla’da 2014 yılından beri 
hizmet verdiklerini söyledi. Hüseyin Ünsal; 
“Muğla, Türkiye’nin turizmde söz sahibi ille-
rinden ve İstanbul’la birlikte iki havaalanına 
sahip bir il. Milas-Bodrum ve Dalaman Hava-
alanlarında yaşanan yoğunluk, vatandaşları-
mızdan gelen talepler doğrultusunda 2014 
temmuz ayında başlatmış olduğumuz Muğ-
la Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ha-
vaalanı taşımacılığında vatandaşlarımızdan 
çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Vatandaş-
larımızın memnuniyeti bizler için çok önem-
li. Modern ve konforlu araçlarımızla yerli ve 
yabancı misafirlerimize, Muğlalı hemşerileri-
mize hizmet vermenin gururunu ve mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.” dedi. 
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek 
için Muğla Büyükşehir Belediyesi Idari Ek Hizmet Binasının temelini attı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla ili genelinde yatırımlarını, projelerini 
hayata geçirmeye devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi İdari Ek Hizmet 

Binasının temeli Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi’ndeki Muğla Büyükşehir 
Belediyesi 2 nolu hizmet alanı içerisinde atıldı. 

5314 metrekare alan içerisine yapılan ve 186 personeli istih-
dam edecek Ek Hizmet Binası temel atma törenine Muğla Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev sahipliğinde 
Muğla Vali Yardımcısı Mevlüt Kurban, Menteşe Belediye Başkanı 
Bahattin Gümüş, Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık, 
Ula Belediye Başkanı Ümit Kararslan, Dalaman Belediye Başkanı 
Muhammet Şaşmaz, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, 
Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Muğla Büyükşehir 

Belediyesi Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Hida Kı-
lıç temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Muğla’nın Büyükşehir 

Belediyesi olduğu günden bugüne 4065 kilometre yolu olan Muğla’da 
Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki 2066 kilometre bakım ve onarım ça-

lışmasını tamamladıklarını, 2016 yılında da il genelinde yaklaşık 1000 km 
yolun birinci kat asfalt, ikinci kat asfalt, sıcak asfalt, parke kaplama ça-

lışmalarını yaparak vatandaşların daha konforlu yollarda ulaşımını 
sağlayacaklarını söyledi ve Muğla genelinde birçok yeni hizmetin 

temellerini birlikte atacaklarını müjdeledi.

“Muğla’da Kısa Zamanda Büyük Hizmetleri 
Gerçekleştirdik”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 
Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık iki yıldır Muğla’ya hizmet 

ettiklerini, kısa zamanda Muğla ili genelinde 
çevre, fen işleri, sağlık, tarım gibi birçok 

alanda Muğla’da vatandaşların yaşam 
standartlarını yükseltmek için hizmet 
ürettiklerini söyledi. 

Büyükşehir İdari Ek Hizmet 
Binası’nın Temelini Attı
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün; “Muğla’da Büyükşehir Belediyesi olarak göreve 
başladığımızdan bugüne kadar birçok alanda hizmet 
ve projeler üreterek yatırımlarımıza başladık. Öncelik-
li olarak Muğla gibi doğal güzellikleri ve orman varlığı 
ile korunması gereken bir coğrafyada yıllardır çözüle-
meyen çöp deponi alanları konusunda çalışmalarımızı 
başlattık. Turizmde markamız olan Bodrum’da uzun za-
mandır alan bulunamadığı için vahşi depolama yapıl-
makta ve sorunlar çıkmaktaydı. Yoğun bir çalışmadan 
sonra Bodrum’da çöp deponi alanı için ihale aşaması-
na geldik ve Bodrum’a yakışır çevre projesini hayata 
geçireceğiz. Menteşe ilçemizde çöp deponi alanının 
saha teslimi yapıldı. Fethiye’de ikinci lot inşaatı baş-
ladı. Ortaca, Fethiye, Marmaris, Datça gibi birçok gü-
zide ilçemizde çöp deponi alanları yaratarak çevre ile 
ilgili önemli bir yatırım yapıyoruz. Hafriyat alanları ile 
ilgili Büyükşehir olmadan önce bir olan hafriyat alan 
sayısını 8’e çıkardık. Ula Gölet projemizle GEKA’nın da 
destekleri ile bütün Muğla’nın ormanla, gölle bir araya 
gelebileceği, kano, bisiklet yarışları, piknik yapabilece-
ği bir alanı Muğlamıza kazandırdık. MUSKİ Muğla gibi 
geniş ve dağınık coğrafyada başarıyla hizmet veriyor. 
Kızılağaç’da temelini attığımız inşaatının yüzde 40’ı ta-
mamlanan alanda da Muski, Tarım birimlerimiz ortak 
bir alanda hizmet verme olanağı bulacak. Büyükşehir 
Belediyesi olarak yerel seçimlerden sonra olmayan bir 
belediyeyi kurduk ve kısa zamanda Muğlalı vatandaş-
larımızın yaşam standartlarını yükseltecek yatırımlarla 
hizmet üretmeye başladık. Bütün ilçelerimizde ihtiyaç 
ve önem sırasına göre hizmet üretiyoruz. Mart ayında 
iki yılımızı tamamlamış olacağız ve geldiğimiz nokta 
bizler için gurur verici. Bundan sonra temel atma tören-
lerinde, açılışlarda daha fazla buluşacağız. Yeni hizmet 
binamız Muğlamıza hayırlı olsun.” dedi.

Muğla Vali Yardımcısı Mevlüt Kurban, Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi temel atma töreninde, yeni bir 
kurum oluşturmanın zorluklarını kendilerinin de yaşa-
dığını, Büyükşehir yasası çıkarılırken yerel yönetimler, 
hizmet alan vatandaşa sorulmamasından ve yasanın 
eksiklerinden kaynaklanan olumsuzluklara rağmen 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ürettiğini ve 
temeller atabildiğini söyledi.

Mevlüt Kurban; “Bir kurum oluşturmanın zorluğu 
çok fazladır. Bunu ilk ilçe kurulan yerlere atandığımda 
ben de yaşadım. Muğla Büyükşehir Belediyesi kurul-
duğu zamandaki zorlukları birlikte yaşadık ve bizler de 
işin içindeydik. Ama asıl sorun insanımızı ilgilendiren 
Büyükşehir Belediyesi kanunun çıkarılışındaki aksak-
lıklardı. Çünkü esas hizmeti alacaklara danışılmadan 
çıkarılan bir yasaydı. Bildiğiniz gibi köylerin tüzel kişi-
liği kaldırıldı. Seydikemer’in en uzak köyündeki sorun 
Muğla’ya taşındı. Hem o sorunla boğuşurken hem yeni 
bir oluşuma gidildi. Hizmetin hemen gelmemesinden, 
aksamasından insanlarımız tedirgin oldu. O zorluklar 
aşıldı. Şu anda Büyükşehir yasasında bazı değişiklikler 
yapılması planlanıyor. Ama şartlar ne olursa olsun Muğ-
la Büyükşehir Belediyemiz güçlükleri yene yene diğer 
belediyeler ile birlikte bugünlere geldi ve temel atabilir 
hale geldi. Bu insana keyif veriyor. Bu tesisten hizmet 
alacak vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza yeni bina ha-
yırlı olsun.” dedi. 
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İtfaiye’den 112 Kurum 
ve 27 Bin 302 Kişiye 

Yangın Eğitimi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Dairesi Başkanlığı, Si-
vil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle il genelinde 
112 kurum ve kuruluşla 27 bin 302 kişiye yangın eğitimi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi 
Başkanlığı, il genelindeki kurum ve kuruluşlardan 
gelen talepler doğrultusunda yangın eğitimi ve tat-
bikatlar düzenlemeye devam ediyor. Sivil Savunma 
Günü ve Deprem Haftası nedeniyle İtfaiye ekipleri 
tarafından 112 kurum ve kuruluşla 27 bin 302 ki-
şiye yangın eğitimi verildi. Düzenlenen eğitimler-
de, vatandaşlara yangına ilk müdahale ve yangın 
söndürme konuları uygulamalı olarak gösterildi. 
Aynı zamanda vatandaşlara, yangın esnasında ne-
ler yapmaları gerektiği, itfaiyenin görev ve sorum-
lulukları, deprem anında neler yapmaları gerektiği 
hakkında bilgiler verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı 
Raşit Çöl konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; 
“Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle resmi 
kurumlardan gelen talepler doğrultusunda okullarda ve 
diğer birçok kurumda yangın eğitimleri veriyoruz. İlimiz 
bilindiği gibi 1. Derece deprem bölgesi olması nedeniyle, 
bu konuda vatandaşlarımızın daha bilinçli olmasını sağ-
lamak için bu tür tatbikat ve eğitimlere sadece bu hafta 
değil, gelen talepler doğrultusunda her zaman yapmaya 
İtfaiye teşkilatı olarak hazırız.”a
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Kent Orkestrasından 
Öğrencilere Müzik Dersi 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Daire Başkanlığı ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
ortaklaşa yürüttüğü projede, Kent Orkestrası Sanatçıla-
rı ortaokullara giderek hem müzik aletlerini tanıtıyor 
hem de öğrencilere mini bir konser veriyor. 

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Recep Altı-
nok, bu projenin öğrencilere müziği sevdirmenin yanı 
sıra çocuklara estetik bakış açısı kazandırmak; çağdaş 
ve modern bireyler olmalarında büyük önemi olduğu-
nu belirtti. Altınok şu şekilde devam etti: “Bu projemizle 
birlikte çocuklarımız hem farklı müzik aletlerini tanımış 
oluyor hem de sanat ve sanatçılar hakkında bilgi edini-
yor. Sanatçılarımızı tanıyan çocuklarımızdan bir tanesi 
bile bu yolda ilerlemeye karar verirse bizim için büyük 
bir kazançtır. Projemiz ilk etapta Menteşe İlçesi ortao-
kullarında başladı. İlerleyen günlerde diğer ilçelerimiz-
deki okullarımızı da ziyaret edeceğiz. Ayrıca isteyen 
okullarımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merke-
zi’nde de misafir edebiliriz.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 
öğrencilerin müziğe olan ilgi ve sevgisini arttır-
mak için okullara giderek müzik aletlerinin tanıtı-
mıyla birlikte küçük bir de dinleti düzenliyor.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik 
ve Spor Dairesi Başkanlığı Düğerek Sosyal Tesis-
lerinde düzenlenen Masa Tenisi turnuvasına il 
genelinden 18 kurumdan 23 takım katıldı. Kurum 
ve kuruluşlar arası sosyal ilişkilerin kurulması ve 
geliştirilmesi hedefiyle düzenlenen turnuva bir-
birinden çekişmeli maçlara sahne oldu. Turnuva 
sonunda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi birinci, 
Bodrum Delfi Otel ikinci, Muğla Çevre Ve Şehirci-
lik İl Müdürlüğü üçüncü, Bodrum Turgutreis Top-
lum Sağlığı Merkezi ise dördüncü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm Gençlik 
ve Spor Dairesi Başkan V. Ali İnan, turnuva ile ilgili 
yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Düzenlediği-
miz masa tenisi turnuvamıza katılan tüm takım-
lara çok teşekkür ediyorum. Son derece keyifli ve 
çekişmeli maçlara sahne olan turnuvamızın Muğ-
la il genelindeki kurum ve kuruluşlar arası ilişki-
lerin güçlenmesine katkı sağladığını düşünüyo-
rum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz turnuvamızı 
önümüzdeki yıllarda da yapmayı planlıyoruz.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Kurum ve 
Kuruluşlar arası Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

Büyükşehir’in 
Kurum ve Kuruluşlar Arası 
Masa Tenisi Turnuvası Sona Erdi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizas-
yon Idaresi (MUSKI) Genel Müdürlüğü, yatırım çalış-
malarının hızını arttırdı. Dünya Bankasıyla masaya 
oturan MUSKI, 2016 yılında başlayacak olan il gene-
linde 207 Milyon TL tutarında büyük bir yatırım yap-
mayı planlıyor. 

2015 yılında 38 Milyonluk yatım yapan MUSKİ, 2016 
yılında başlaması planlanan 207 Milyon TL’lik yatırım 
yapmayı planlıyor.

İl genelinde oluşturduğu plan ve proje kapsamında 
her ilçeye hizmet götürmeyi hedefleyen MUSKİ, 2016 
yılında büyük projelere imza atmaya hazırlanıyor. Geç-
tiğimiz hafta Dünya Bankası ve İller Bankası yetkilileriyle 
görüşen MUSKİ, 207 Milyon TL lik kredi için çalışmalarını 
aralıksız olarak sürdürüyor. 

207 Milyon TL kredinin Proje Yönetim Birimi Başka-
nı ve MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Cem Yaşar, Dünya 
Bankası adına ekip lideri Soraya Goga, İller Bankası Ulus-
lararası İlişkiler Daire Başkanlığından Necla Akça ve di-
ğer sorumluların katılımıyla Bodrum ilçemizde toplantı 
düzenlendi. Toplantıda yapılması planlanan yatırımlar-
da gelinen son noktalar görüşüldü. Toplantıda bulunan 
ekip daha sonra Bodrum ilçemizde yapılması planlanan 
projelerin yerlerini gezerek incelemelerde bulundu.

BODRUM’A 2 MARMARIS’E 1 ATIKSU 
ARITMA TESISI 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün ve MUSKİ Genel Müdürümüz Baki Ülgen’in talimat-
ları ve katkılarıyla 2016 yılında birçok projeyi aynı anda 
hayata geçirmeyi planladıklarını belirten MUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Cem Yaşar, İl genelinde vatandaşların 
yaşadığı sıkıntıları zamanla çözeceklerini söyledi. 2016 
yılında il genelinde büyük yatırımlara başlanacağının 
altını çizen Yaşar, yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:

“ MUSKİ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkan-
lığı ile Tesisler Dairesi Başkanlığı personelleri tarafından 
il genelinde en çok yaşanan sıkıntılar göz önüne alınarak 
ihtiyaçlar belirlendi. Buna göre de Dünya Bankasına 207 
Milyon TL kredi müracaatında bulunma kararı aldık. Alı-
nacak krediyle Bodrum İlçesinin Turgutreis ve Akyarlar 
mahallelerinde 46.000 metreküp/ gün ve 15.000 metre-

küp/gün kapasiteli 2 adet Atıksu Arıtma Tesisi yapımı ile 
Marmaris ilçemizde 50.000 metreküp/ gün kapasiteli 1 
adet Atıksu Arıtma Tesisi ve bunlara bağlı kanalizasyon 
şebeke ve içmesuyu şebekesi yatırımları gerçekleştiri-
lecek. Bodrum ilçemizde toplam 40.000 metreküpgün 
olan tesis kapasitesi 101.000 metreküp/güne çıkartıla-
cak, Marmaris ilçemizde ise 50.000 metreküp/gün olan 
tesis kapasitesi 100.000 metreküp/gün’e çıkartılacak.” 

“YATIRIMLARI IL GENELINE YAYIYORUZ”
Diğer ilçelerdeki yaşanan sıkıntıları da bildiklerini 

belirten MUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Yaşar, “Proje ma-
liyeti yaklaşık olarak 207 milyon lira olacak bu yatırımlar 
sayesinde il genelinde yenilenmesi gereken bazı tesis-
lerinde acil revizyonu yapılacak. Bunun yanı sıra kana-
lizasyon ve içmesuyu şebeke yapımları da gerçekleşti-
rilecek. Kredi dışında 2016 yılında 50 milyon liralık daha 
yatırım yapmayı planladıklarını belirten  MUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı Yaşar, Bu yatırımlarla ilgilide çalışma-
larda sona gelindiğini belirterek , İl genelinde susuz ma-
halle bırakmamak öncelikli hedefimiz” diye konuştu. 

“BÜYÜKŞEHIRE YAKIŞIR MODERN TESIS-
LER OLUŞTURACAĞIZ”

Yatırımlar hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 2016 yılında Muğ-
la’yı yatırımlarla şantiye alanına çevireceklerini belirtti. 
Kredi anlaşmasının 2016 yılında yapılacağını tahmin 
ettiklerini belirten Başkan Dr. Osman Gürün, “Şuan ya-
tırımlarla ilgili fizibilite çalışmalarında sona gelmiş bu-
lunuyoruz. Raporları önümüzdeki günlerde Dünya Ban-
kasına sunacağız. 2016 yılı içerisinde Dünya Bankasıyla 
MUSKİ Genel Müdürlüğümüz arasında kredi anlaşması 
yapılmasını planlıyoruz. Yatırımlarımızı il geneline ya-
yarak hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı hız-
landıracağız. Anlaşmaların akabinde projelere hemen 
başlanacak. Her hangi bir problem yaşanmaması halin-
de bitişini 2019 yılı olarak düşünüyoruz. Yapacak oldu-
ğumuz bu yatırımlarla birlikte Muğla ilimize yakışır ve 
modern tesisler kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.  

207 Milyonluk 
Yatırım Atağı

MUSKİ’den
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Büyükşehir, 
Muğla Üzerine Makaleler Kitabını Tanıttı 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınla-
rı’nın dördüncüsü Muğla Üzerine Makaleler kitabı 
okuyucuyla buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’nı 
dördüncüsü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çağdaş 
Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. 
Ali Abbas Çınar’ın derlemesi olan Muğla Üzerine Ma-
kaleler Kitabı’nı okuyucusu ile buluşturdu. Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi Başkanlık Binası’nda yapılan Muğla 
Üzerine Makaleler Kitabı’nın tanıtım kokteyline Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün ev 
sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gü-
müş, Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, 
Menteşe İlçesi Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.

Muğla Üzerine Makaleler Kitabı Yazarı Yrd.Doç.Dr. 
Ali Abbas Çınar, Muğla’nın birçok özelliği ile kültür oda-
ğı olduğunu, yerel yönetimlerin desteği ile Muğla’da 
kültür çalışmalarının yapıldığını bu anlamda Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e Muğla’ya 
yaptığı katkılar ve kitabında kendine verdiği destek 
için teşekkür etti. Ali Abbas Çınar; “21 senedir Muğla’da 
yaşıyorum. 2002 yılında Muğla’da Başkanımız Sayın Dr. 
Osman Gürün’ün desteği ile yayınladığımız kitabın ta-
nıtımında Başkanımızın sözü beni çok etkiledi. “Muğlalı 
olmak Muğla’da doğmak değildir, Muğla için düşünen, 
Muğla için ter akıtan, Muğla için bir çivi çakan herkes 
Muğlalıdır.”demişti. Hepimiz Muğla için çalışıyoruz. 
Muğla’da kültür çalışmalarına büyük önem veriliyor. Ye-
rel yönetimlerinizin büyük katkıları ile Konakaltı, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, Arasta, Zahire 
Pazarı, Saburhane, Karabağlar Muğla’nın kültür odak-
ları oldu. Dizi ve sinema filmleri için de Muğlamız pla-
to görevi görüyor. Muğla’da olmaktan ve yaşamaktan 
mutluyum. Bu kitap çok değerli yazarların makalelerin-
den oluşan bir eser ve derleyeni benim. Kitapta maka-
leleri olan bütün yazar arkadaşlara, kitabın basılmasın-

daki destekleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr.Osman Gürün’e teşekkür ediyorum.” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla 
Üzerine Makaleler kitabının tanıtımında yaptığı konuş-
mada, Büyükşehir Belediyesi’nin iki yıl içinde yaptığı 
birçok hizmetin yanında kültürel ve sosyal etkinliklere 
de büyük önem verdiğini, bunlara en güzel örneğin 
kültür yayınları ve Kent Orkestrası olduğunu söyledi. 
Ali Abbas Çınar’ın Muğla için büyük bir kazanç olduğu-
nu söyleyen Bahattin Gümüş, kitapta emeği olan her-
kese teşekkür etti.
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“Muğla’da birlikte üretebilmeli, bir bütün olabilmeliyiz.”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın 13 farklı özelliklere sahip ilçesiyle büyük bir 
aile olduğunu, Muğla Üzerine Makaleler kitabının da bu 13 üyesi olan aileyi farklı özellikleri ile çok iyi anlattığını 
söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Tarihsel, kültürel, doğal güzellikleri, Karya, Likya 
Uygarlıkları’nın izleri, Menteşe ve Teke yörelerinin özellikleri ama en önemlisi insan zenginliği ile Muğla örnek bir 
şehirdir. Muğla’da geniş bir coğrafyaya öbek öbek yayılmış, farklı zenginlikleri ile birbirinden değerli 13 ilçeye sa-
hip olan büyük bir aileyiz. Seydikemer’in bir özelliğini, Bodrum’da yaşayan vatandaşımızın bilmesi, Kavaklıdere’de 
yaşanan güzel bir olaya, Datçalı hemşerilerimizin sevinebilmesi gerekir. Muğla’da birlikte üretebilmeli, bir bütün 
olabilmeliyiz. Muğla Üzerine Makaleler kitabında 13 ilçemizi farklı yönleriyle, Muğlamızın tarihini, coğrafyasını, 
yetiştirdiği sanatçıları, yazarları bu kitapta bir arada bulabiliyoruz. Muğla’yı anlatan bu kitap Muğla’nın genel kül-
türünü tanımamız açısından da bir kaynak. Kitapta makaleleri bulunan bütün yazarlara, kitabı derleyen ve Muğ-
lalı olan Ali Abbas hocamıza teşekkür ediyor, Muğla Üzerine Makaleler kitabının gelecek nesiller için de Muğla’yı 
daha yakından tanımaları için bir kaynak kitap olacağına inanıyorum.” dedi. 

Muğla Üzerine Makaleler Kitabı Yazarı Yrd.Doç.Dr. Ali Abbas Çınar tanıtım törenin sonunda okuyucuları için 
kitaplarını imzaladı.
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   Büyükşehir’den 1080 
       Mezarlık Alanına 
                     Temizlik

Muğla Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olan mezarlık alanlarının te-
mizlik, ilaçlama, bakım ve onarım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Muğla ili genelinde toplam 11 milyon 530 bin metrekare mezarlık alanının 9 milyon 760 bin 300 metrekare-
sinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Da-
iresi Başkanlığı ekipleri, 1190 mezarlık alanında da isim tabelalarının montajını gerçekleştirdi. İl genelinde 1275 
mezarlık alanından 1080 adetini temizleyen ekipler, mezarlıkların bakım, onarım ve yapım çalışmalarına da tüm 
hızıyla devam ediyor. 

Büyükşehir’den Kara ve Hava Yolu ile Ce-
naze Nakil Hizmeti

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 
her zaman yanında olduğu gibi acılı ve kederli 
günlerinde de yanlarında olmaya devam ediyor. 
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bu-
güne kadar toplam 529 cenaze nakil işlemi ger-
çekleştirdi. Ayrıca kısa süre önce hizmete sunu-
lan hava yolu ile cenaze nakli de devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sos-
yal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Koç, sosyal 
belediyecilik anlayışıyla vatandaşların her za-
man yanlarında olduklarını söyledi. Hacı Koç; 
“Vatandaşlarımızın acılı ve kederli günlerinde 
de yanlarında olarak bir nebze de olsa acılarını 
hafifletmek için özveriyle çalışıyoruz. Ekipleri-
miz, il genelinde 1080 mezarlığın temizliğini 
gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın daha huzurlu 
ve gönül rahatlığıyla yakınlarının kabirlerini zi-
yaret etmeleri için mezarlık alanlarında temizlik, 
bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca 
il geneli ve il dışına kara ve hava yolu ile cenaze 
nakil hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımız, Büyük-
şehir Belediyemizin Çağrı Merkezinin  444 48 01/ 
6  numarasından cenaze nakil hizmeti için bizle-
re ulaşabilirler.” dedi.İl Genelinde 1080 Mezarlığın 

Bakımı ve Düzenlemesi yapıldı.
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Büyükşehir’in Mezbahaları 
Kalitesini Bir Kez Daha Kanıtladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Menteşe, Milas ve Marmaris Mezbahaları, Ulus-
lararası gıda güvenliğine ve hijyen standartlarına uygun et üretimi yapıldığı anlamına 
gelen ISO 22000:2005  Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem sertifikasının devamlılığını sağla-
yarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Vatandaşların sağlıklı ve kaliteli et ihtiyacını karşıla-
mak için hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı mezbahalarda Türkak Akreditasyonlu firmalar 
tarafından mezbaha işletmelerinin tüm ünitelerinde 
yıllık gözetim ve denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen 
denetim ve gözetimlerin ardından Menteşe, Milas ve 
Marmaris mezbahalarının Uluslararası gıda güvenliğine 
ve hijyen standartlarına uygun et üretimi yapıldığı an-
lamına gelen ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi 
Sistem sertifikasının devamlılığı sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanı Hacı Koç, Menteşe, Milas ve Mar-
maris Mezbahalarının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı’nın 2011 yılında yayınladığı Kayıt ve Onay İşlerine 

Dair Yönetmelik ile Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen 
Kuralları yönetmeliklerindeki gereklilikleri sağladığını 
ve 2015 yılında da Onaylı İşletme Çalışma izin belge-
sini aldıklarını söyledi. Koç; “Büyükşehir Belediyemize 
bağlı mezbahalarımızın yapılan denetimlerin ardından 
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistem sertifi-
kasının devamlılığını sağlaması ile sağlıklı ve güvenilir 
hizmet anlamında kalitesini bir kez daha kanıtladı. Va-
tandaşlarımızın daha sağlıklı, daha kaliteli hizmet ala-
bilmesi için çalışmalarımız devam edecek.” dedi.
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Muğla’nın Kılavuz Planı
Oy Birliği ile Onaylandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’nın tamamını 
ilgilendiren 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı’nı 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden oy birliği ile ge-
çirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelini ilgilen-
diren, 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla Denizli Çevre Düze-
ni Planı kararları doğrultusunda 1/25.000 ölçekli Nazım 
İmar Planını kesinleştirdi. Bütün ilçe belediyelerinin ortak 
katkıları ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar komisyo-
nun çalışmaları ile şekillenen, askı süresi içerisinde yapı-
lan itirazların görüşülmesiyle 1/25.000 ölçekli nazım imar 
planı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden oy birliği 
ile onaylandı ve kesinleşti. Muğla Büyükşehir Belediyesi 
İmar Dairesi Başkanı Ayşe Ünal, Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi görev ve yetki alanını kapsayan  1/25.000 ölçekli 
Nazım İmar Planının, 3194 sayılı Kanunun 8’inci maddesi 
5216 sayılı Kanunun 7/b ve geçici 1’inci maddeleri uyarın-
ca onaylandığını, bu doğrultuda alt ölçekli planlarda ilgili 
kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda Muğla ilinde 
şekillenebilecek olan alt ölçekli imar planlarına kılavuzluk 
edebilecek bir rehber oluşturulduğunu söyledi. Ayşe Ünal; 
“29.09.2015 tarih ve 341 sayılı meclis kararımız ile Muğla 
İli genelinde Büyükşehir Belediyesi görev ve yetki alanını 
kapsayan 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planının, 3194 sa-
yılı Kanunun 8’inci maddesi 5216 sayılı Kanunun 7/b ve 
geçici 1’inci maddeleri uyarınca onaylandı. 1/25.000 öl-
çekli Muğla Nazım İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanununun 
8’inci maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 
33’üncü maddesi doğrultusunda 12.10.2015 tarihinden 
itibaren bir ay süre ile askıya çıkarıldı. Belediyemiz inter-
net sayfasında yayınlandı ve 11.11.2015 tarihinde mesai 

bitiminde askıdan indirilerek askı süresi içerisinde ya-
pılan itirazlar Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’mizde 
10.03.2016 tarihinde itirazlar değerlendirilerek oy birliği 
ile karara bağlandı. Oy birliği ile alınan kararla 1/25.000 
ölçekli Muğla ili Nazım İmar Planı kesinleşti. Böylece, il bü-
tününde koruma-kullanma dengesinin sağlanması ve sür-
dürülebilir kalkınmayı desteklemek üzere, yerleşim alanla-
rı ile sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi sektörel gelişmeleri 
yönlendirecek arazi kullanım kararlarının ölçeğin gerek-
tirdiği detayda belirlendi. Ayrıca bu doğrultuda alt ölçekli 
planlarda ilgili kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda 
ilimizdeki arazi kullanım kararları şekillenmiş olup 1/5000 
ve 1/1000 ölçekli imar planlarına kılavuzluk edebilecek bir 
rehber oluşturuldu.” dedi. 

 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün, Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi olmasından hemen 
sonra başlatılan çalışmalarla Muğla’nın 1/25.000 ölçekli 
nazım imar planının yapıldığını söyledi ve bu titiz çalış-
mada emeği geçen ilçe belediyelerine, imar komisyonuna 
ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine teşekkür etti. 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; 
“1/25.000 ölçekli nazım imar planı ile Muğla’nın bütüncül 
planını ilçe belediyelerimiz, imar komisyonumuzla birlikte 
uzun ve titiz bir çalışma sonucu tamamladık. İmar planına 
yapılan itirazlarda görüşüldükten ve çözüme kavuşturul-
duktan sonra 1/25.000 ölçekli nazım imar planı Büyükşehir 
Belediye Meclisimizden oy birliği ile geçti. Birçok Büyük-
şehir Belediyesi’nden önce yapılan bu değerli çalışma için 
ilçe belediyelerimize, imar komisyonumuza ve Büyükşehir 
Belediyesi meclis üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi. 
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Büyükşehir Muhtarlar Masası 
565 Muhtarın Çözüm Merkezi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası, 
kurulduğu günden bugüne kadar 4578 başvuru ala-
rak, muhtarların istek, talep ve önerilerine çözüm bul-
du. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan 
Muhtarlar Masası hattı 444 48 01-8 ve muhtar@mugla.bel.
tr adresinden Muhtarlar Masası birimine bugüne kadar 
3725 telefon, 853 dilekçe olmak üzere toplam 4578 baş-
vuru yapıldı. Muhtarlardan gelen istek, talep ve öneriler 
ilgili birimlere yönlendirilerek Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi ekipleri tarafından çözüme kavuşturuldu.  Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi bünyesinde sadece muhtarlara hizmet 

vermek için kurulan Muhtarlar Masası Birimi’ne muhtarlar 
444 48 01-8 numarasını tuşlayıp direkt ulaşabildikleri gibi 
muhtar@mugla.bel.tr adresinden de istek ve taleplerini 
iletebiliyorlar. Muğla ili genelinde 565 mahalle muhtarına 
hizmet veren Muhtarlar Masası Birimi’ne istek ve talep-
lerini telefonla veya mail yoluyla ulaştıran muhtarlardan 
gelen talepler Muhtarlar Masası birimi tarafından anında 
Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirilerek çözü-
me kavuşturulmaya çalışılıyor. Kayıt altına alınan her öneri, 
istek, şikayet hakkında yine Muhtarlar Masası tarafından 
muhtarlara dönüşler sağlanarak sorunun hangi sürede çö-
züleceği, birimlerin konuyla ilgili çalışmalara başladığı gibi 
bilgiler verilerek muhtarlar bilgilendiriliyor. 

“Muğla’da 565 Muhtarımızla Büyük Bir Aileyiz ve Uyum Içinde Çalışıyoruz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 565 mahallesi olan Muğla’da vatandaşlarla aralarındaki en 
önemli bağın muhtarlar olduğunu bu nedenle Muhtarlar Masası Birimi’ni kurarak muhtarların Büyükşehir Belediye-
si’ne direkt ulaşmalarını sağladıklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Yerel seçimler-
den sonra kapanan beldelerle Muğla ilimiz genelinde 565 mahallemiz ve muhtarımız oldu. Mahallerinde Büyükşehir 
Belediyesi’nin temsilcisi, daire başkanı gibi gördüğümüz muhtarlarımız yapılan hizmetler hakkında vatandaşların istek, 
talepleri, önerilerini bizlere Muhtarlar Masası birimimizi arayarak ulaştırıyorlar. Muhtarlarımız için kurduğumuz birimi-
mize yapılan her türlü istek, öneri, kayıt altına alınarak muhtarlarımıza talepleri ile ilgili dönüşler sağlanıyor. Muğla’da 
565 muhtarımızla büyük bir aileyiz ve birlikte uyum içinde çalışarak Muğlamızda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını 
yükseltmek için hizmet veriyoruz.” dedi. 
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, MUSKI’nin yeni hizmet binasının temel atma 
töreninde, Büyükşehir Belediyesi ve MUSKI Genel Mü-
dürlüğü olarak 2014-2015 yılında 247 Milyon 454 Bin 
TL yatırım yaptıklarını, 2016 yılında ise öngördükleri 
yatırımın 410 Milyon 218 Bin TL olduğunu söyledi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl genelinde yatırımla-
rını ve projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) 
Genel Müdürlüğü hizmet binasının temeli Menteşe ilçesin-
deki Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen törenle 
atıldı. 

4 Bin 946 metrekare alan üzerine yapılan ve yaklaşık 
180 personelin istihdam edileceği Hizmet Binası’nın temel 
atma törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün’ün ev sahipliğinde CHP Muğla Milletvekili Prof.
Dr.Nurettin Demir, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gü-
müş, Ula Belediye Başkanı Ümit Karaarslan, CHP Muğla İl 
Başkanı Mürsel Alban, Muğlaspor Kulübü Başkanı Haluk Be-
yimoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ Daire Başkanları, 
Menteşe İlçesi muhtarları ve vatandaşlar katıldı. 

Toplam Maliyet 4 Milyon 188 Bin TL
Temel atma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir 

Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Hida Kılıç, MUSKİ 
Genel Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası’nın toplam maliye-
tinin 4 Milyon 188 Bin TL olduğunu söyledi. Temeli atıla-
cak olan yeni Hizmet Binası’nın Fen İşleri Dairesi Başkan-
lığı’nın önemli projeleri arasında yer aldığını vurgulayan 
Kılıç, “Binamızın 4 Bin 946 metrekare oturum alanı olacak 
ve yaklaşık 180 kişiye hizmet sunacak.2016 yılında Muğ-
la ilimizde, 965 kilometre sıcak asfalt ve sati kaplama ile 
376 bin metrekare ilçe yollarımızı ve bulvarlarımızı kent-
sel düzenleme projesi kapsamında düzenleyeceğiz. Ayrı-
ca 1000 metrekare istinat duvarı, 2 adet köprü, 136 adet 
menfez ve 56 bin 200 metre çelik oto korkuluk yaparak 
yollarımızın daha güvenli hale gelmesini sağlayacağız” 
dedi. 

MUSKI 2016 Yılında 70 Milyon Liralık Yatırım Ya-
pacak

MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen temel atma töre-
ninde, MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Menteşe bölgesinde 
11 noktada bulunan hizmet binalarının 10’unun kira ol-
duğunu vurguladı. Ülgen, “Yeni hizmet binamız tamam-
landıktan sonra 10 daire başkanlığımızı da bu binada 
toplayacağız. 2016 yılında MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün 
70 milyon liraya yakın bir yatırım bütçesi var. Sadece bu 
bölgelerde bina yapımı için 120 milyon lira gibi bir rakam 
harcanması gerekiyordu. Sadece bina yaparak altyapı 
hizmeti sunmayacağımız için Büyükşehir Belediyemizin 
ilgili organları karar alıp bize bina üst yapı tahsisleri ile bu 
giderlerin yerine alt yapı yapılmasının yolu açıldı. Geçen 
yıl Büyükşehir Belediyesi’nin aktardığı 50 Milyon TL ile 
yatırımları ve giderleri karşılar duruma geldik. Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’e ve tüm 
çalışanlarına bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

MUSKİ’nin Yeni Hizmet 
Binası’nın Temeli Atıldı
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“Bir arızadan dolayı MUSKI personelinin sabaha 
kadar çalıştığını gördüm”

Büyükşehir Belediyesi’nin kurulmasının üzerinden 
yaklaşık 2 yıl geçtiğini hatırlatan Menteşe Belediye Başka-
nı Bahattin Gümüş, ilk günden bugüne bakıldığı zaman 
Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı her çalışmayı sokaktaki 
her vatandaşın hissetmeye başladığını söyledi. Başkan 
Gümüş, “Büyükşehir Belediyemizin her daire başkanlığı 
çok iyi işler yapıyor. Bunlardan bir tanesi de MUSKİ Genel 
Müdürlüğü. Ben bir arızadan dolayı MUSKİ personelinin 
sabaha kadar uyumadan çalışıp o sorunu çözdüğünü 
gördüm. Ve sorunun çözüldüğünü görmek, vatandaşları-
mızın memnuniyetini görmek bizleri vatandaşlarımızdan 
daha çok mutlu ediyor. MUSKİ’nin yeni hizmet binasını 
tamamlanmasından sonra vatandaşlarımız da çok rahat 
edecek. Büyükşehir Belediyesine bu çalışmalarından do-
layı çok teşekkür ediyorum” dedi. 

“2014-2015 yılında Muğla’ya Büyükşehir ve MUS-
KI olarak 247 milyon 454 Bin TL yatırım yaptık”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün, 2016 yılının temel atmaların ve açılışların yapılacağı 
bir yıl olacağını belirterek, “Bildiğiniz üzere bundan kısa 
bir süre önce 2 nolu hizmet binamızın alanında ek bina-
mızın temelini attık. Bugünde MUSKİ hizmet binamızın 
temelini atmak üzere buradayız. Görevimizi en iyi şekil-

de yapmaya çalışıyoruz. Bu binanın yapılmasıyla birlikte 
MUSKİ bütün birimleriyle bir araya gelecek. Vatandaşla-
rımızın kapıdan girdiğinde başka bir binaya gitmesine 
gerek kalmadan işini burada çözüp buradan ayrılmasını 
sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolay-
laştıran yatırımlarımıza hep birlikte şahit olmaya devam 
edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ Genel Müdür-
lüğü olarak 2014-2015 yılında 247 Milyon 454 Bin TL ya-
tırım yaptık. 2016 yılında da öngördüğümüz yatırım 410 
Milyon 218 Bin TL’dir. Bütün birimlerimizle birlikte Muğ-
la’nın önemli sorunlarını çözecek yatırımlara hep birlikte 
imza atacağız. Temelini attığımız MUSKİ hizmet binamızın 
önemli hizmetler vermesi ve vatandaşlarımızı mutlu et-
mesi adına hayırlı olmasını diliyorum. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi olarak Muğla’ya yakışan hizmetler için çalışma-
ya devam edeceğiz.” dedi. 

“Muğla’da Büyük Işler Yapılıyor, Büyük Projeler 
Açıklanıyor”

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, 2 yıl 
gibi kısa bir zaman diliminde bu kadar büyük işlerin yapıl-
masından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün’ü ve ekibini içtenlikle kutladığını söyledi. Demir,” 
Muğla bütün Türkiye’nin gelip yerleşmeye çalıştığı bir 
yer. Muğla haritaya bakınca küçük bir yer gibi görünüyor 
ancak Kocaeli ve İstanbul’u beraber toplasak onlardan 
daha fazla yüzölçüme sahip. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı-
mız 1000 kilometre yol yapacağız dedi. Çok büyük bir iş. 
Muğla’da büyük işler yapılıyor, büyük projeler açıklanıyor. 
Menteşe Belediyemiz Bilim Teknoloji ve Çocuk Parkı pro-
jesiyle İzmir SODEM’den ödül aldı. Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi Mavi Deniz Temiz Kıyılar dalında ödül aldı. Böyle 
kısa sürede gerçekleştirilen bu projelerle ödül almaların-
dan dolayı bölge milletvekili olarak kendilerini kutluyo-
rum” dedi. 

Konuşmaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü yeni 
Hizmet Binasının temeli atıldı.
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ürkiye turizminin en gözde kentlerinden biri olan 
Muğla ili Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesinin uzun yıllar-
dır sıkıntı çektiği alt yapı sorununu gidermek üzere Muğ-
la Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, 
bölgede çalışma başlattı. 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan MUSKİ Genel 
Müdürü Baki Ülgen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Ya-
tırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile gö-
rüşmelerinin yaklaşık 1 yıldır sürdüğünü söyledi. Büyük 
bir yatırım hazırlığı içerisinde olduklarına dikkat çeken 
Ülgen, “Ölüdeniz-Belceğiz-Hisarönü ve Ovacık mevkileri-
ni kapsayan yatırımımız 60 Milyon TL’ye mal olacak” dedi.

Ayrıca Ülgen, bölgeye 130 kilometrelik kanalizas-
yon şebeke hattı yapacaklarını belirtti.

“50 MILYON TL IÇIN ÇALIŞMALAR SÜ-
RÜYOR” 

Bölgedeki alt yapı çalışmalarını hızlandırdıklarını 
söyleyen Ülgen şunları söyledi:

“Yaklaşık 1 yıldır Vali Yardımcımız Sayın Fethi Özde-
mir başkanlığında, YİKOB’da, İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğünde ve MUSKİ Genel Müdürlüğümüzde konuyla 
ilgili toplantılar yaptık. Bölgede yaptığımız çalışmalar 
sonrası 60 Milyon TL’ye yatırımın tamamlanacağını be-
lirledik. Yatırım için başlattığımız çalışmalar kapsamında 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı hibesinden faydalanabil-
mek için Ölüdeniz- Belceğiz Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili 

22 buçuk Milyon TL’lik bir talepte bulunduk. Bu talebi-
miz doğrultusunda toplam 11 buçuk Milyon TL’lik kısmı 
bakanlık tarafından karşılanacaktır. Geri kalan 50 Milyon 
TL’yi de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. 
Osman Gürün’ün destekleriyle kısa sürede kendi bütçe-
mizden çözeceğiz.”

“2017 SONU KADAR TESISI BITIRMEYI 
PLANLIYORUZ” 

Ülgen, amaçlarının Ölüdeniz-Belceğiz-Hisarönü ve 
Ovacık bölgelerindeki bu zamana kadar çözülemeyen 
alt yapı sorununu kısa bir sürede çözmek olduğuna dik-
kat çekti. Çalışmalara 2016 yılında başlayacaklarını be-
lirten Ülgen, “2016 yılı içerisinde hızlı bir şekilde 13.000 
metreküp/gün kapasiteye sahip Ölüdeniz- Belceğiz Atık-
su Arıtma Tesisi inşaatına başlayıp 2017 yılı sonuna kadar 
bitirmeyi hedefliyoruz. Bakanlık fonlarından hibe alın-
ması konusunda bizlere yardımını esirgemeyen başta 
Sayın Valimiz Amir Çiçek ve Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün olmak üzere, YİKOB 
Koordinasyon Başkanlığını yürüten Vali Yardımcımız Fet-
hi Özdemir’e, Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerine ve 
emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

MUSKİ’den Ölüdeniz’e
60 Milyon TL’lik Alt Yapı Çalışması

MUSKI Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesi Ölüdeniz-Belceğiz-Hisarönü ve Ovacık mev-
kilerini kapsayan dev yatırımda bakanlıkla yaptığı yazışma sonucu 11 buçuk milyon 
hibe alırken, kendi bütçesinden 50 Milyon TL’yi kısa sürede tamamlayarak yatırımın 
startını vermeyi planlıyor. 
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla genelinde görev 
yapan 179 personeline Sertifikalı İlkyardımcı Eğitimi prog-
ramı düzenledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eği-
tim Dairesi Başkanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinas-
yonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi personeli için Ser-
tifikalı İlkyardımcı Eğitimi programı düzenlendi ve başarılı 
olan 166 personele ilkyardımcı sertifikası verildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire 
Başkanı Ali Zağlı; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nun 11/C maddesi iş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında 
yönetmeliğin 11/2 maddesi İlkyardım yönetmeliğinin 
19.maddesi gereğince 179 personel için bu eğitim progra-
mının düzenlendiğini, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
çalışma alanlarında tehlike sınıfları ve lokasyonlara göre 
belirlenen Acil Durum ekiplerinden ilkyardım ekiplerinde 
görev alan çalışanlara Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nce ruh-
satlandırılmış yetkili ilkyardım eğitim merkezince Muğla İl 
Sağlık Müdürlüğü gözetiminde eğitimin verildiğini söyle-
di. Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından teorik 
ve uygulamalı sınavın yapıldığını söyleyen Ali Zağlı, başa-
rılı olan personele Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün tarafından sertifikalarının verildiğini ve bu 
tür eğitimlerin devam edeceğini söyledi. 

“Ilkyardım eğitimi sadece iş hayatında 
değil, hayatın her alanında gerekli”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün, iş ve sosyal hayatta bütün vatandaşların ilkyardım ko-
nusunda bilgi sahibi olması gerektiğini, Muğla Büyükşehir 
Belediye personellerinin her alanda olduğu gibi ilkyardım 
konusunda da bilgi ve beceriye sahip olması için bu eği-
timin düzenlendiğini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr.Osman Gürün; “Muğla Büyükşehir Belediyesi 
olarak vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını kolaylaştırmak, 
yaşam standartlarını yükseltmek için birçok alanda hiz-
met veriyoruz. Muğla gibi geniş bir coğrafyaya yayılmış 
büroda, sokakta, itfaiyede, ilaçlamada, ulaşımda, yollarda, 
atölyede her alanda çalışan personelimiz ilkyardım gibi 
ciddi ve hassas konuda da bilgi sahibi olması gerektiğin-
den bu eğitimi düzenledik. İnsan hayatı için önemli olan 
bu eğitim sadece iş hayatında değil aynı zamanda evimiz-
de, sokakta yürürken de bizlerin acil durumlar karşısında 
neler yapılacağı konusunda da yararlı olacaktır. Eğitime ve 
sınava katılarak başarılı olan sertifikalı ilkyardımcı belgesi 
almaya hak kazanan personelimizi kutluyor, eğitimi veren 
hocalarımıza da teşekkür ediyorum.” dedi. 

Büyükşehir’den
Sertifikalı İlkyardımcı 
Eğitimi 
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Büyükşehir Sevgiyi 
           Ödüllendirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat’ta düzenlediği Sevgililer Günü yarışmasında de-
receye girenlere ödüllerini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Başkan-
lık Binası’nda yapılan törenle verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü 
için hazırladığı, Muğla ili genelinde işlek alanlara yerleştir-
diği “MuğlAşk” fotoğraf stantlarında fotoğraf çekilen ve bu 
fotoğrafları sosyalmedya@mugla.bel.tr adresine yükleye-
rek yarışmaya katılan 6 çifti çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. 
Muğla ili genelinde 100 bin 831 vatandaşın oy kullandığı 
yarışmada birinciliği Fethiye ilçesinden 1318 oyla 
Gizem-Nurettin Fidan çifti kazandı. İkinciliği Da-
laman ilçesinden 829 oyla Hüseyin-Canan Altan, 
üçüncülüğü de Menteşe ilçesinden 505 oy ile 
Gözde Akagündüz ve Yasin Demirci çifti kazandı. 
Ayrıca yarışmada dereceye giren Bodrum, Mar-
maris, Yatağan ilçesinden üç çiftede mansiyon 
ödülü verildi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Sev-
gililer Günü yarışmasında birinciye Uludağ Tatili, 
ikinciye Xbox Oyun konsolu, üçüncü çifte de iki 
adet bisiklet hediye etti. Mansiyon ödülü olarak 
da yarışmada dereceye giren üç çifte içinde çe-
şitli hediyelerin bulunduğu sevgi sepeti hediye 

edildi. Ödül törenine katılan Datça Belediye Başkanı Gürsel 
Uçar’da ikinci olan çifte sevginin ve aşkın Datça ilçesinde 
daha anlamlı olduğunu söyledi ve Datça ilçesinde iki gün-
lük tatil hediye etti. Büyükşehir Meclis Üyesi ve Göcek eski 
Belediye Başkanı Recep Şatır, yarışmada üçüncü olan çifte 
Göcek’te üç günlük tatil hediye etti. 
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Büyükşehir Sevgiyi 
           Ödüllendirdi

“Sevgililer Günü Yarışmasıyla Sevgiyi Ödül-
lendirmek Istedik”

 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 

ülkemizin içinde bulunduğu durumda sevgiye, hoşgörüye 
her zamankinden daha fazla ihtiyaçları olduğunu, Muğla 
ili genelinde sevgililer gününde düzenledikleri etkinlikle 
sevgiyi ödüllendirmek istediklerini söyledi. Muğla Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Sevgiye, hoşgörü-
ye toplum olarak her zamankinden daha fazla ihtiyacımız 
var. 14 Şubatta Sevgililer Günü’nde Muğla ilimiz genelinde 
sevgiyi ödüllendirmek için böyle bir yarışma düzenledik. 
Yarışmaya katılan bütün çiftlerimizi kutluyor, teşekkür edi-
yorum.” dedi. 



MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BÜLTENİ

Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

ry
üz

le 
Hi

zm
et.

..

48

Büyükşehir, 
Sineksiz Bir Yaz İçin Çalışıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirmesi için sivrisi-
nek ve diğer haşerelerle etkin mücadeleye kışın da devam ediyor.

Vatandaşların sağlığının ko-
runması ve rahat bir yaz dönemi 
geçirmelerini sağlamak için yoğun 
bir çalışma gerçekleştiren Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlı-
ğı ekipleri, 
s i v r i s i n e k 
ve diğer 
haşerelerin 
üremesini 
engelleme-
ye yönelik 
kışlak mü-
cadelesini 
sürdürüyor. 
Kışlak mücadelenin yanı sıra, larva 
mücadelesi, kültürel mücadele ve 
fiziksel mücadele çalışmalarını da 
sürdüren ekipler, çevreye ve diğer 
canlılara zarar vermeden ilaçlama 
çalışmaları yapıyor.

“Önemli Olan Sivrisi-
nek ve Diğer Haşerelerle 
Kışlak Mücadelesi Yap-
mak”

Muğla Büyükşehir Belediye-
si Sağlık ve Sosyal 
Hizmetler Dairesi 
Başkanı Hacı Koç, 
sivrisinek ve diğer 
haşerelerle, vatan-
daşların sağlığını 
olumsuz yönde 
etkilememesi için 
kışın da etkin mü-
cadele ettiklerini 

söyledi. Koç; “Halkımız arasında kı-
şın sivrisinek üremesi olmayacağı 
kanısı yaygındır. Ancak sivrisinek-
ler, çok çabuk değişik ortamlara 
uyum sağlayan ve kış aylarında 
da yaşayan ve bazı türlerinin de 
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üremeye devam ettikleri tespit edilen bir haşeredir. Sivri-
sinek türleri ortalama 15 C derece üzeri hava sıcaklığında 
üremeye başlar.   Bölgemizin ortalama hava sıcaklığı 15,3 
oC derecedir. Ancak 2015 Aralık ve 2016 Ocak aylarında 
hava sıcaklığı -2 ile -3 oC dereceye düşmesine rağmen siv-
risineklerin açık fosseptik, atık araç lastikleri ve havuzlarda 
üredikleri ekiplerimizce bizzat tespit edildi. Sivrisineklerin 
kışlama evresi, mücadele çalışmalarında en önemli dö-
nemdir. Bu nedenle ekiplerimizin bu dönemde bilimsel 
metotla yaptığı çalışmalarla ilkbaharda ortaya çıkacak 
ergin sivrisinek jenerasyonun yüzde 40’nı başlangıçta 
yok ediliyor. Kış mevsiminde yapılan mücadelede ergin 
sivrisineklerin kışlak alanları olan ahırlar, depolar, menfez-
ler, köprü altları ve kanalizasyon sistemleri gibi kapalı ve 
yarı açık alanlara kalıcı ve anlık etkili ilaçlarla termal sisle-
me yapılıyor. Korunaklı havuzlar ve açık fosseptiklerde de 
sivrisinek üremeleri meydana geliyor. Bu şekildeki üreme 
alanlarına da larvalara etkili ilaçlar uygulanıyor. Ayrıca bu 
dönemde vatandaşlarımızı her türlü haşere konusunda 
bilgilendirme çalışmaları ile haşerelerin yoğun olarak bu-
lunduğu alanlarda da fiziksel çalışmalar yapıyoruz. “ dedi.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla ili genelinde başlattığı ulaşımda dönüşüm kapsa-
mına 32 kooperatif ve 955 üyesi daha katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla ili genelinde 
başlattığı Halk Otobüsüne dönüşümüne kooperatifler, bir-
lik ve köy statülü araç sahipleri yoğun ilgi gösteriyor. Muğ-
la ili genelinde vatandaşlara daha kaliteli, modern, engelli 
rampalı araçlarla hizmet vermek ve vatandaşların yasal 
hakları olan 65 yaş üstü, şehit yakını, gaziler, sporcular gibi 
toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları için başlatılan Halk 
Otobüsüne dönüşüm kapsamında 32 kooperatif ve birlik 
araçları 955 üyesi ile Özel Toplu Taşıma aracı statüsüne geç-
ti. 

32 Kooperatif 955 Üyesi ile Dönüşüme 
Katıldı 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Al-
per Kolukısa, Muğla ili genelinde vatandaşlara insan odaklı, 
çevreye duyarlı, kaliteli, örnek ve güvenilir hizmet sunmak 
için çalıştıklarını, şoför esnafıyla birlikte hareket ederek ula-
şımda dönüşümü gerçekleştirdiklerini söyledi. Alper Ko-
lukısa; “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/05/2015 
tarihli ve 169 sayılı kararı ile özel taşımacılık statüsündeki 

kooperatif, birlik ve köy statülü araçların Özel Top-
lu Taşıma Aracı statüsüne dönüşümü için çalışmaları 
başlattık. Şoför esnafımızın da destekleri ile Muğla 
ili genelinde vatandaşlarımıza daha modern, çevre-
ci, engelli erişimli araçlarla hizmet vermeye başladık. 
Yatağan ve Dalyan’da başlattığımız dönüşüme 32 ko-
operatif ve 955 üyesi daha katıldı. Muğla’da ulaşımda 
vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu, engelli ram-
palı, çevreci araçlarla hizmet vermenin mutluluğunu 
yaşıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Muğ-
la’da 243 araç, 10 bin 62 yolcu taşıma kapasitesi ile hiz-
met veriyoruz. Özel Toplu Taşıma aracına dönüşümle 
de şoför esnafımız Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
güvencesinde vatandaşlarımıza kaliteli ve konforlu 
hizmet vermeye devam edecek.” dedi. 

Büyükşehirden Ulaşımda
Dönüşüm Hizmeti 
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Modern ve Çevreci Araçlar 
Muğla’da Vatandaşlarımızı Taşı-
yacak

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, Muğla ili genelinde vatandaşla-
rın daha konforlu, modern araçlarla toplu taşı-
ma hizmetinden yararlanması için yeni hatlar 
açtıklarını, yeni araçlar aldıklarını söyledi ve bu 
sektörde çalışan şoför esnafıyla birlikte hare-
ket ederek Muğla’da toplu taşımada birliktelik, 
uyum sağlayacaklarını belirtti. Muğla Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Toplu 

taşıma hizmetinde vatandaşlarımıza en iyi 
hizmeti vermek için çalışıyor, yatırımlar yapıyo-
ruz. 33 yeni aracımız daha Muğla ili genelinde 
kullanılmak üzere hizmete sunuldu. Toplu ula-
şımda dönüşümle de Muğla’da bu sektörden 
evine ekmek götüren şoför esnafımızla birlikte 
hareket ederek vatandaşlarımıza en iyi hizmeti 
vermek istiyoruz. Özel Halk Otobüsüne dönü-
şen araçlar ile ulaşımda daha güvenli, konforlu 
araçlar ile Muğlamızda vatandaşlarımıza en 
iyi hizmeti verecek, ayrıca çevreci araçlarla da 
çevremizi koruyacağız.” dedi. 
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Büyükşehir’den Kırsal Mahallelere

72 Yangın Söndürme Tankeri

Muğla Büyükşehir Belediyesi Itfaiye Dairesi Başkanlığı, olası yangınlara karşı ilk müda-
hale amacıyla kırsal mahallelere yangın söndürme tankeri dağıtmaya devam ediyor. 

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerde meydana 
gelebilecek yangın olaylarına ilk müdahalenin yapılabilme-
si için bugüne kadar toplam 72 yangın söndürme tankeri 
dağıttı. İtfaiye ekipleri, Menteşe ilçesi Karacaören Mahal-
lesindeki yangın söndürme tankerinin bakım ve onarımı-
nı tamamlayarak mahalle muhtarlığına teslim etti. Ekipler, 
mahalle sakinlerine yangın söndürme tankerinin kullanı-
mı, yangına müdahale, söndürme 
türleri, yangın anında yapılması 
gerekenler, tüp kullanımı, baca 
temizliği ve gönüllü itfaiyecilik 
konularında bilgiler verdi. Ayrıca 
Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ve İtfa-
iye ekipleri, yangınlara kısa sürede 
müdahale edebilmek için Men-
teşe İlçesi Çamoluk Mahallesine 
yangın hidrantı (yer altı su vanası) 
kurulumu gerçekleştirdi.

“Yangına Ilk              
Müdahale Çok Önemli”

Muğla Büyükşehir Belediye-
si İtfaiye Dairesi Başkanı Raşit Çöl 
konu ile ilgili yaptığı açıklamada 
şunları söyledi; “İl genelinde kırsal 
mahallelerimize yangın söndürme 
tankeri dağıtımı yapmaya devam 

ediyoruz. Bugüne kadar toplam 72 tanker dağıttık. Ayrıca 
vatandaşlarımızı yangın konusunda bilgilendiriyor ve yan-
gına ilk müdahalenin önemini vurguluyoruz. Yaptığımız 
tanker dağıtımları ve bilgilendirme çalışmalarımız ile olası 
yangın riskini en aza indirmeyi amaçlıyoruz. “
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Zabıta Ekipleri,
Okul Servislerini Denetliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ulaşım Dairesi Başkan-
lığı ile koordineli bir şekilde il genelinde hizmet veren okul servis araçlarına yönelik dene-
timlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 
Trafik Denetim Amirliği ekipleri tarafından yapılan dene-
timlerde, öğrencilerin ayakta yolculuk yapmaması, emniyet 
kemerleri takılı şekilde ulaşımın sağlanması, okul öncesi ve 
ilköğretim öğrencilerini taşıyan araçlarda rehber persone-
lin çalışıyor olması, araç takip sisteminin olması gibi kriter-
ler ile okul servis araçlarının teknik donanımlarının kontrol-
leri yapılıyor. Ayrıca servis işleticilerinin Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından alması zaruri olan 
belgeleri   “ Güzergah İzin Belgesi, Araç Uygunluk Belgesi  
vs.” alıp almadıkları ve Ulaşım Koordinasyon Merkezinin    ( 
UKOME )  almış olduğu kararlara uyulup uyulmadığı hak-
kında denetimler ekipler tarafından titizlikle sürdürülüyor. 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Trafik Kanunu, Okul Servis 
Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetme-
liği hükümleri çerçevesinde denetimlerini yürüten Zabıta 
Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetimler sırasında mevzuata 
aykırı şekilde faaliyette bulunduğu tespit edilen servis işle-
ticilerine gerekli yasal işlemleri uyguluyor.

“Öğrencilerimizin Güvenli Şekilde Seyahat Etmele-
ri Için Denetimlerimiz Artarak Devam Edecek”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı 
Şevket Gülen, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söy-
ledi; “Okul servislerini yönelik gerçekleştirdiğimiz denetim-

ler ile amacımız öncelikle öğrencilerin güvenli ulaşımını 
sağlamak ve mevzuata uygun olmayan servis taşımacılığı 
yapan kişilerin faaliyetlerini önlemek. Denetimlerimiz il ge-
nelinde artarak devam edecek.”
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Büyükşehir Zabıtası 
Vatandaşları Bilgilendirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi 
Başkanlığı, 15-21 Mart Tüketiciyi Koruma Haftası’n-
da il genelinde vatandaşları tüketici hakları konu-
sunda bilgilendirdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı 
tarafından il genelinde okullar, alışveriş merkezleri ve pazar 
yerlerinde vatandaşları tüketici hakları ve alışverişte karşı-
laştıkları sorunlarda nereye başvuru yapacakları konusunda 
bilgilendirdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 
‘Tüketici Haklarımızı Biliyor Muyuz’ bilgilendirme kitapçık-
ları Zabıta ekipleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Ayrıca 
tüketici hakları konusunda öğrencilere yönelik bilgilendir-
me toplantıları düzenlendi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı 
Şevket Gülen, vatandaşların bilinçli tüketiciler haline gel-
mesi için bu tarz bilgilendirme ve farkındalık yaratan çalış-
malar yapmaya devam edeceklerini söyledi. Gülen; “Vatan-
daşlarımız gıdadan kozmetiğe, kıyafetten ev eşyasına kadar 
birçok ihtiyacını alışveriş merkezlerine giderek ya da inter-
net üzerinden alışveriş yaparak gideriyor. Alışveriş metotla-
rının değişmesiyle vatandaşlarımızın bilinçli tüketiciler ha-
line gelmesi için tüketici haklarını bilmesi gerekiyor. Zabıta 
Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaç-
larını karşılarken kanunen haklarını bilmesi, karşılaştıkları 
sorunlar karşısında nereye başvuracaklarını bilmeleri kısa-
cası bilinçli tüketiciler haline gelmeleri için bir çok önemli 
konuyu içinde barındıran ‘Tüketici Haklarımızı Biliyor Mu-

yuz’ isimli bir 
kitapçık ha-
zırladık ve İl 
g e n e l i n d e 
alışveriş mer-
kezleri ile pa-
zar yerleri gibi 
bir çok alanda 
vatandaşları-
mıza bu kitapçığın dağıtımını gerçekleştirdik. Bu tarz far-
kındalık yaratan çalışmalar yapmaya ve projeler üretmeye 
devam edeceğiz.” dedi.
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MUSKİ’den Tarihi Köye 
Hayat Veren Su 

MUSKI Genel Müdürlüğü, Muğla’nın gözde Turizm yerle-
rinden biri olan Kayaköy’de yaşayan vatandaşların uzun süre-
dir yaşadıkları su sıkıntısını giderdi. Kayaköy Mahallesi sakini 
Sebahat Erçetin, “Bundan sonra evlerimizde su eksik olmaya-
cak.  Bu çalışma Kayaköy’e tekrardan hayat verecek” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi  
(MUSKİ) Genel Müdürlüğü, geçmişi MÖ 3000’li yıllara uzanan ve 
antik dönemlerde “Karmylassos” olarak bilinen Kayaköy Ören ye-
rinde yaşamlarını sürdüren mahalle sakinlerinin uzun süredir ya-
şadığı su sıkıntısını gideriyor. 

Rumların 1922’deki mübadelede Yunanistan’a gönderilme-
sinden sonra boşalan Kayaköy’e daha sonra yerleşen ve yaşamları-
nı sürdüren Kayaköy mahalle sakinlerinin uzun süredir yaşanan su 
sıkıntısı üzerine MUSKİ ekipleri, bölgede içme suyu hattı yenileme 
çalışması başlattı. MUSKİ Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı 6. 
Bölge Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede toplam 4 bin 
metrelik içme suyu hattının yenilemesi yapılacak. 

“EVLERIMIZDE SU YARIM AKIYOR”
Uzun süredir evlerinde su sıkıntısı çektiklerini söyleyen 

Mahalle Sakini Sebahat Erçetin, gün içerisinde susuz kaldık-
larını söyledi. Yapılan çalışmanın Kayaköy için önemli oldu-
ğunu belirten Erçetin, “ Uzun süredir yaşadığımız su sıkıntısı 
MUSKİ tarafından gideriliyor. Bundan sonra evlerimizde su-
suzluk yaşamayacağız. Bundan sonra evlerimizde su eksik 
olmayacak.  Bu çalışma Kayaköy’e tekrardan hayat verecek” 
diye konuştu.

“ARKADAŞLARIMIZ HAFTADA BIR VEYA 2 DEFA ARI-
ZAYA GELIYORDU”

Kayaköy Mahallesinde yapılan çalışma hakkında bilgi 
veren MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen,  şunları söyledi:

“Kayaköy mahallesi, Muğla’nın Turizm açısından 
önemli bir yeri. Uzun süredir arkadaşlarımızla burada çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Sürekli bu bölgedeki içme suyu 
hattında kaçaklar meydana geliyor ve ekiplerimiz hafta da 
bir veya iki defa buraya arızaya geliyorlardı. Çalışmalar es-
nasında eski boruların içinin ağaç kökleriyle dolu olduğu-
nu ve bu yüzden de evlere suların ulaşmadığını fark ettik. 
Buradaki arızalara müdahale bizim için hem zaman kaybı 
hem de ekstra maliyet içeriyordu. Bizde hem bu sorunu or-
tadan kaldırmak hem de vatandaşlarımızın mağduriyetini 
gidermek için mahallenin içme suyu hattının yenilenme-
sinin daha uygun olacağını tespit ettik ve çalışmalarımıza 
başladık. Kısa sürede buradaki 4 kilometrelik hattı yenile-
yerek mahalle sakinlerinin ve esnafın su sorununu çözmüş 
olacağız.”  
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Büyükşehir’in Öğrenci Servis 
Takip Sistemine Velilerden 
Yoğun İlgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öğ-
rencilerin daha güvenli ortamlarda seyahat 
edebilmeleri için kısa süre önce başlattığı 
öğrenci servis takip sistemi velilerden yo-
ğun ilgi görüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon 
Merkezi (UKOME) Genel Kurulunun 09.09.2015 Tarih ve 
2015/5-140 Sayılı Kararı doğrultusunda Muğla ilinde 
faaliyet gösteren Özel Öğrenci Servis Araçlarına Büyük-
şehir Belediyesi Filo Takip (GPS) sistemine entegre ol-
ması sağlandı ve öğrencilerin daha güvenli ortamlarda 
seyahat edebilmeleri için alınan bu karar da velilerden 
büyük ilgi görüyor. Velilerin, mesaj ya da mail yoluyla 
bilgilendirildiği sistemde, öğrenci servisinin eve geli-
şinden iki dakika önce sistem veliyi bilgilendiriyor ve 
bu şekilde de özellikle kış günleri öğrencilerin sokakta 
servis beklemesi sona eriyor. Ayrıca, servis aracı okula 
ulaştığında, okuldan çıktığında ve eve yaklaştığında da 
veliye mail yada mesaj yoluyla bilgi veriliyor. Kamera 
bulunan öğrenci servislerinde ise veliler öğrencileri on-
line izleyebiliyor.

“Geleceğimiz Olan Çocuklarımızın Gü-
venli Şekilde Seyahat Etmeleri Bizim Için 
Çok Önemli”

Konu ile ilgili açıklama yapan Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Alper Kolukısa şun-
ları söyledi; “Büyükşehir Belediyemiz tarafından verilen 
öğrenci servis takip hizmetimize velilerimiz yoğun ilgi 
gösteriyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güven-
li şekilde seyahat etmeleri bizim için çok önemli. Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğümüz proje 
Muğla ilinde bir ilk olma özelliği taşıyor. Sisteme dahil 
olmak isteyen velilerimiz www.mugla.bel.tr adresine 
girerek Öğrenci Servis Takip Talep formu doldurarak 
şifre ve kullanıcı adına erişebilirler. Okula giriş veya eve 
dönüş gibi bilgiler velilerimize sistem üzerinden mail 
yolu ile ücretsiz bir şekilde iletiliyor. Özellikle bu soğuk 
kış günlerinde sistem üzerinden servisin nerede oldu-
ğuna bakılarak öğrencilerimiz soğukta kapı önlerinde 
beklemiyor. Yapılan bu uygulamadan memnun olan ve-
lilerimiz bizlere her gittiğimiz yerde teşekkür ediyorlar bu 
da bizlerin motivasyonunu arttırıyor.” dedi.
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Muğla Büyükşehir Belediye-
si, Milas Ilçesi Güllük Tekne Çekek 

yerinde alt ve üstyapı iyileştirme 
çalışmalarına hız kesmeden devam 

ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreterlik Deniz ve Kıyı Tesisleri 

Şube Müdürlüğünün koordinasyonuyla 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlı-

ğı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 

Başkanlığı ekipleri tarafından Güllük Tekne Çe-
kek sahasında denetimler yapıldı.

 Yapılan denetimlerde sahanın iş sağlığı ve 
güvenliği, yangın, çevre ve çalışma emniyeti 
konularındaki eksikleri tespit edilerek iyileştir-
me çalışmalarına başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekre-
terlik Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğün-
den yapılan açıklamada, Tersane, Tekne İmal 
ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik hükümle-
rine uygun olarak saha zemininin düzeltilmesi, 
sahanın çevresi tel örgüyle çevrilmesi, çekek 
rampası ızgarasının yenilenmesi, mevcut bi-
naların bakım ve onarımının yapılması, saha 

girişine güvenlik kulübesi konulması işle-
rinin tamamlandığı belirtildi. Sabit yangın 
söndürme sisteminin kurulması, elektrik 
tesisatının yenilenmesi ve ön ödemeli 
elektrik sayaçlarının konulması, saha ay-
dınlatmasının sağlanması ve güvenlik için 
kapalı devre kamera sistemi kurulmasının 
da yakın zamanda tamamlanarak çekek 
yerinde vatandaşlara güvenli ve kaliteli 
hizmet verilmesi için çalışmaların devam 
edeceği belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
Dünya Yerel Yönetimler ve Şehirler 

E-Devlet Organizasyonuna (WeGo) 
üyelik başvurusu kabul edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi 
İşlem Dairesi Başkanlığı, e-belediye-
cilik hizmetleri ve uygulamalarıyla 

Dünya çapında belediyecilik alanın-
da gelişmiş şehirler arasında gös-
terilen Paris, Berlin, Moskova gibi 

şehirlerinin de üye olduğu WeGo 
organizasyonuna üye kabul 

edildi. Büyükşehir Belediyesi, 
üye olduğu WeGo organizas-
yonu ile e-belediyecilik hiz-

metlerinde ulusal ve ulusla-
rarası gelişmeleri yakından 

takip edebilecek ve diğer 

üye şehirlerle uygulamalar konusunda karşılıklı 
tecrübe paylaşımında bulunabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Da-
iresi Başkanlığı Sorumlusu Umut Barış Barut, 
WeGo organizasyonunun e-yönetim uygulayan 
kentler arasında bilgi alışverişini sağlamak ve ge-
liştirmek amacıyla 2010 yılında kurulduğunu ve 
üye kentlerden oluşan küresel bir ağ olan bu or-
ganizasyonun Dünya Bankası ve Birleşmiş Millet-
ler gibi uluslararası ortaklarının olduğunu söyledi. 
Barut; “Büyükşehir Belediyemizin vatandaşlarımı-
za daha kaliteli hizmet vermesi, bilgi teknolojileri-
nin kullanımı ve internet üzerinden etkin hizmet 
sunumunun sürdürülmesi açısından bu üyelik ol-
dukça önemli. WeGo organizasyonuna üye olarak 
diğer kentlerle birlikte e-belediyecilik uygulama-
larındaki gelişmeleri yakından takip edebilecek 
ve tecrübelerimizi paylaşabileceğiz.” dedi.

Büyükşehir,  Güllük Tekne 
Çekek Yerini Düzenliyor

Büyükşehir’in E-Belediyecilik Hizmeti 
Dünya Standartlarına Ulaştı
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