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Bu güne kadar bir çok başarılı çalışmalar yapan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi, başlattığı projeler ile sağlık ve 
sosyal hizmetler alanında da büyük adımlar atıyor.  
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söyleşisi ve imza günü için 26.Genel Kurmay Başkanı 
Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’u Muğlalılarla buluşturdu.

Üç yıl önce kurulmasına rağmen kısa zamanda Muğla’yı 
geliştirme adına bir çok projeye imza atan Muğla Büyük-
şehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla sorumluluğunda 
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Yıl boyunca farklı alanlarda çe-
şitli çalışmalar sürdürerek böl-
ge halkına daha rahat bir yaşam 
sağlamak için çalışan Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi, sezonun yak-
laşmasıyla çalışmalarını arttırdı. 
Önemli turizm merkezlerinden 
biri olan Muğla’da bölge halkının 
ve misafirlerin daha rahat bir yaz 
sezonu geçirmesi için çalışmalar 
yürüten belediye, çalışmalarına 
her geçen gün bir yenisini ekliyor. 
Yollar uluslararası standartlara 
getiriliyor
Büyükşehir belediyesi, yaz ayla-
rında sirkülasyonun arttığı trafik-
te vatandaşların güvenli ve rahat 
bir şekilde ulaşım sağlamaları için 
yolları uluslararası standartlara 
getiriyor. Sorumluluğunda bulu-

nan yollarda iyileştirme çalışması 
yapan belediye, 249 milyonluk 
büyük bir yatırımla 1525 kilomet-
re yolu uluslararası standartlara 
getirdi. 90 bin 948 metre çelik ba-
riyer ile daha güvenli hale gelen 
yollarda, sinyalizasyon çalışmala-
rı da yapıldı.
Denizler daha mavi
Önemli turizm merkezlerinin bu-
lunduğu Muğla’da doğanın ve 
çevrenin temizliği konusunda 
da önemli çalışmalar yürütülü-
yor. Belediyenin yürüttüğü “Mavi 
Deniz, Temiz Kıyılar” projesi ile yıl 
boyunca deniz araçlarından atık 
toplama ve kıyı temizliği yapılı-
yor. 1480 kilometre kıyı şeridine 
sahip olan bölgede bu güne ka-
dar kıyılardan 50 ton çöp toplan-
dı. Yapılan çalışmalarla hem çev-
re temiz tutuluyor hem de bölge 
halkı ile birlikte yerli ve yabancı 
misafirlerin gönül rahatlığıyla de-
nize girmeleri sağlanıyor.
Bodrum ve Fethiye liman işlet-
melerinde gümrük kapılarının 
kontrolünü de alan Büyükşehir 

Belediyesi bu 
alanda da hiz-
met veriyor. Be-
lediye bu güne 
kadar 2 bin ya-
bancı bayraklı 
yat ve 165 bin 
700 yolcuya hiz-
met verdi. 
Rahat bir 
yaz için… 
Yaz sezonunda 
artan haşere ve 
sivrisineklere karşı da belediye 
çeşitli çalışmalar yürütüyor. Kış 
aylarında da yürütülen çalışma-
larla haşere ve sivrisineklere karşı 
biyolojik mücadele veriliyor. 12 
ay boyunca yapılan fiziksel ça-
lışmayla haşere ve sivrisinek po-
pülasyonunun önemli derecede 
azaltılmasıyla Muğla’da rahat bir 
yaşam için çalışılıyor.
Gürün: “Çevre dostu Muğ-
la için çalışıyoruz”
Yürüttükleri çalışmalarla hem 
bölge halkına hem de sezonluk 

misafirlerine rahat bir yaşam ve 
tatil sağlamak istediklerini belir-
ten Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, va-
tandaşlar için temiz bir çevre ve 
alanlar yaratmak için çalıştıklarını 
söyledi. Başkan Gürün “Muğla’da 
Büyükşehir Belediyesi olarak sağ-
lıktan suya, ulaşımdan tarıma ka-
dar birçok alanın yanı sıra turizm-
de de farklı çalışmalar yapıyoruz. 
Muğla’ya hak ettiği hizmetleri ve-
rerek hem bölge halkını hem de 
misafirlerimizi Muğla’nın güzel-
likleriyle kucaklıyoruz.” dedi.

Mavi ve Yeşilin Adresi

Turizm merkezlerinin başında gelen iller-
den birisi olan Muğla’da yerli ve yabancı 
misafirlere daha güzel bir tatil için Muğla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından bir çok 
alanda çalışma yapılıyor. 

Muğla
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, ku-
rulduğu günden bu yana bir çok 
projeye imza attı. Sağlık, tarım, su, 
çevre gibi çeşitli alanlarda yeni ve 
farklı projeler başlatan belediye, 
ulaşımda da atağını sürdürerek 
yolları uluslararası standartlara 
getiriyor. 
249 Milyonluk Yatırım
Sorumluluğunda bulunan yollar-
da yaptığı çalışmalarla vatandaş-
ların yüzünü güldüren belediye, 
bu güne kadar 2 bin 600 km’lik 
yolda iyileştirme çalışması yaptı.
249 milyon TL’lik yatırım ile 1525 
kilometre yolda asfalt çalışması 
yapan belediye, 90 bin 948 metre 
oto korkuluk (çelik bariyer) ile yol-
ları daha da güvenli hale getirdi.
“Güvenli yollarla birleştiriyo-
ruz”
Yolların uluslararası standartlara 
getirilmesi için çalıştıklarını be-
lirten Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün “Ta-
rımdan sağlığa, çevreden suya, 
turizmden ulaşıma kadar çeşit-
li konularda oldukça geniş olan 
bölgemizde hizmetlerimizi sür-
dürüyoruz. 12 bin kilometrekare-
lik yüzölçümüne sahip, coğrafyası 
da zor ve çetin olan bölgemizi gü-

venli yollarla sarıyor, birleştiriyo-
ruz. Muğla’mıza, vatandaşlarımıza 
hak ettiği hizmetleri vermek, hep 
birlikte geleceğe güvenle taşımak 
için var gücümüzle çalışıyoruz” 
ifadelerini kullandı.
63 bin levhayı kendisi üretti
Muğla Büyükşehir Belediyesi, il 
genelinde kullandığı levhaları da 
kendisi üretiyor. Belediye, bün-
yesinde kurduğu tesiste düşük 
maliyetle uzun ömürlü levhaların 
üretimini yapıyor. Bu güne kadar 
üretilen 63 bin levhanın montajı 
da yapıldı.

Büyükşehir Çalışıyor
Muğla Gelişiyor
Üç yıl önce kurulmasına rağmen kısa zamanda Muğla’yı geliştirme adına bir çok projeye 
imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla sorumluluğunda bulunan 
yolları da daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. 
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Türkiye Cumhuriyeti 26.Genel-
kurmay Başkanı Emekli Orgeneral 
İlker Başbuğ Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin düzenlediği “Or-
tadoğu ve Türkiye” söyleşisi ve 
imza gününde Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk Kültür Merkezi’nde 
Muğlalılarla buluştu. Vatandaşla-
rın yoğun ilgi gösterdiği söyleşi-
den sonra Emekli Orgeneral İlker 
Başbuğ uzun kuyruğun oluştuğu 
salonda kitaplarını vatandaşlar 
için tek tek imzaladı.

İlker Başbuğ; “Atatürk’ün 
fikirleri, öngörüleri her 
zaman bizlere yol 
gösterici olacaktır.”
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Orkestrası’nın 
23 Nisan kon-
seri ile başla-
yan söyleşide 
Emekli Orge-
neral İlker Baş-
buğ Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi’nin açı-
lış tarihi, ulusal 
e g e m e n l i ğ i n 
halka verildiği 

23 Nisan tarihinin milli mücade-
lenin en önemli günlerinden biri 
olduğunu, her zaman halkından 
güç alan Atatürk’ün fikirlerinin, 
öngörülerinin her devirde kendi-
lerini aydınlattığını ve yol göste-
rici olduğunu söyledi. Atatürk’ün 
düşman işgalinde olan bir yur-
du kurtarmak için  önce milli bir 
teşkilatlanmaya, yapılanmaya 
ihtiyaç duyduğunu ve daha son-
ra da bu teşkilattan güç alan bir 
grubu oluşturduğunu söyleyen 
Emekli Orgeneral İlker Başbuğ 
bunun meclis ve halkın temsilcisi 
milletvekilleri olduğunu söyledi. 
Atatürk’ün kanunlara, kurallara 
uyan, gerçekçi bir lider olduğunu 
söyleyen İlker Başbuğ ne zaman 
başımız sıkışsa onun fikirlerine 

başvurmamız gerektiğini söyledi. 
Orta Doğu ve Suriye’de yaşanan 
gelişmelere de değinen İlker Baş-
buğ, iki güçlü ülkenin çıkarlarının 
Orta Doğu’da çatıştığını, Türki-
ye’nin bu süreçte izlediği ve izle-
yeceği politikanın belirleyici ola-
cağını, ordunun da güçlü olması 
gerektiğini söyledi. 2007-2014 
arasında Türk Ordusu’nun çok 
değerli kadrolarının sahte delil-
lerle görevden alındığını, hapse-
dildiğini, dünyanın hiçbir yerinde 

yaşanmayan gelişmelerle ordu-
nun yıpratıldığını hatırlatan İlker 
Başbuğ, bu süreçte Türk Mille-
ti’nin her zaman taktirinin doğru-
dan yana olduğunu söyledi.
26.Genelkurmay Başkanı Emekli 
Orgeneral İlker Başbuğ’a söyle-
şisinden sonra Muğla Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün tarafından plaket takdim 
edildi. Daha sonra Emekli Orge-
neral İlker Başbuğ kitaplarını va-
tandaşlar için tek tek imzaladı.

Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi “Orta Doğu ve 
Türkiye” söyleşisi ve 
imza günü için 26.Genel 
Kurmay Başkanı Emek-
li Orgeneral İlker Baş-
buğ’u Muğlalılarla bu-
luşturdu.

İlker Başbuğ Muğla’da 
Okuyucuları ve Sevenleri 
İle Buluştu
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı nedeniyle Muğ-
la Büyükşehir Belediyesi tara-
fından düzenlenen etkinliğe 
katılan çocuklar gönüllerince 
eğlenerek bayramı yaşadılar. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk bayramı nedeniyle bir dizi 

etkinlik düzenledi. Günler önce-
sinden hazırlıkları tamamlanan 
ve sosyo-kültürel alanda yapılan 
etkinliğe çok sayıda çocuk katıl-
dı.  Şenlikte geleneksel oyunla-
rın yanında, origami, dev jenga, 
mini golf, balık tutma, minion 
devirme, zıp zıp, kaydırak, angry 
birds gibi oyunlarla birbirleriyle 

yarışırken, boyama alanlarında 
ise iç dünyalarını renklere dök-
tüler.
Etkinlikte çizgi film karakterleri 
ile bol bol hatıra fotoğrafı çekti-
ren çocuklar, sahne oyunları ve 
müzikler ile gönüllerince eğlen-
diler.

Spor yaparak kutladılar

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen tenis, 
taekwondo, satranç ve voleybol 
turnuvalarıyla da bayramı kut-
layan çocuklar, hem spor yapıp 
hem de eğleniyorlar. Önümüz-
deki günlerde sürecek turnuva-
larla da bayram kutlamaları de-
vam edecek. 

23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bay-
ramı nedeniyle Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
etkinliğe katılan çocuk-
lar gönüllerince eğlene-
rek bayramı yaşadılar. 

Muğla’da Motorize Zabıta 
Ekipleri İşbaşında
Muğla Büyük-
şehir Belediyesi 
bünyesinde ku-
rulan motorize 
Zabıta ekipleri 
göreve başladı.
Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi bünyesinde ku-
rulan motorize Zabıta 
ekipleri göreve başladı.
Muğla’da Zabıta hiz-

metlerinin daha seri ve 
hızlı bir şekilde yerine 
getirilmesi amacıyla 
Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi bünyesinde mo-
torize zabıta ekipleri ku-
ruldu. İlk etapta 11 adet 
motordan oluşan ekip-
ler diğer zabıta ekiple-
riyle birlikte Büyükşehir 
Belediyesi sorumluluk 
alanında olan yerlerde 
görev yapacak. Görev-

lerine başlamadan önce 
motorize zabıta ekiple-
rine uzmanlar tarafın-
dan motorsiklet temel 
sürüş ve ileri sürüş tek-
nikleri eğitimi verildi.
Eğitimlerden başarıyla 
geçen 22 zabıta memu-
runa sertifikaları, Muğ-
la  Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman gü-
rün tarafından verildi.   

Cocuklar Senlikte 
Bayrami Doyasiya Yasadi
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Mahallenin Muhtarları dizisin-
de “Şirin” rolü ile ün kazanan ve 
daha sonra ’Karanlıkta Biri Var’, 
’Günaydın İstanbul Kardeş’ film-
leriyle ’Yarı Şaka Yarı Ciddi’, ’Bir 
Dilim Aşk’ ve ’Sonradan Görme’ 
gibi birçok dizide rol alan tiyatro, 
sinema ve dizi oyuncusu Esra Ak-
kaya, Etiyopya’dan evlatlık aldığı 
çocuğu Can Alex ile birlikte Bod-
rum’un Bitez Mahallesine yer-
leşti. Küçük şirin bir mekan açan 
Akkaya ‘Masal Mekan’ adını ver-
diği işletmede yetişkin insanlara 
masal anlatıyor. Arkadaşı yemek-
leri yaparken, Akkaya ise misafir-
lerine hikayeler okuyup sohbet 
ediyor.
Hayalini gerçekleştirdi
Akkaya, İstanbul’un yoğunlu-
ğundan kaçtığını ifade ederek, 
“Bodrum’da masal anlatıyorum. 
Oyunculuğu masaya da çıkıp 
yapsam, sinemada da oynasan, 
dizide de oynasan oyunculuk 
oyunculuktur. Ben oyunculuğu 
çok seviyorum asla da bırakmayı 
düşünmem. Yeter ki o oyunculuk 
beni bırakmasın. Ama Bodrum’a 
taşındım bundan da çok mut-
luyum. İstanbul’da bir kentsel 

dönüşüm süreci yaşadık ondan 
önce şehir hayatı çocukla birlikte 
zor oluyordu. Çocuğumu bahçeli 
bir evde büyütmek istiyordum. 
Bodrum’a tatile geldik ve kaldık. 
Yaklaşık 1 yıldır hayalimdeki me-
kanı kurunca artık Bodrumlu ol-
dum. Tabi Bodrum’da beni kabul 
ederse” şeklinde konuştu.
“Yerli diziler yersiz uzun”
Dizilerin çok uzun olduğunu da 
anlatan Akkaya, sözlerine şöyle 
devam etti:
“Çok güzel diziler var ama ben 
çok az televizyon izliyorum çün-
kü çok uzun reklamlar var. Her 
uzun reklamda arkadaşlarımın 
çektiği o çileyi görüyorum. O 
kadar uzun sürelere yerli dizi 
çekilmesi yersiz uzun. Ben de o 
yüzden bir süre dizi sektöründe 
olmak istemiyorum. Dizilerin çok 
ağır şartları var o yüzden bir anne 
olarak onu kaldıracak durumda 
değilim. İnşallah birgün bizim de 
dizi sürelerimiz kısalır o zaman 
daha güzel işler çıkaracak muh-
teşem ekiplerimiz var. 2 saatlik 
bir işi 7 günde çeken şahane yö-
netmenler oyuncular var. Ellerin-
de imkanlar olsa muhteşem işler 

çıkaracağımıza eminim.”
“Şirin rolü bana yapışmadı, ya-
kıştı”
Mahallenin Muhtarları dizisinde-
ki rolü hakkında da konuşan Esra 
Akkaya, “Mahallenin Muhtarları 
dizisindeki Şirin karakteri bana 
yapışmadı ama çok yakıştı. Ben 
çok seviyorum, belki başka bir 
role bu kadar uzun süre ekranda 
olsaydım, ona belki üzülebilir-
dim. O zaman yapışmış hisseder-
dim. Şirin karakteri o kadar güzel 
bir karakterdi ki onunla anılmak-
tan çok gurur duyuyorum. Her-
kesin hatırlıyor olması ve sevgi 
ile hatırlıyor olması çok hoşuma 
gidiyor” diye konuştu.
“Hayallerimin mekanını açtım”
Bitez Mahallesinde açtığı meka-
nın hayallerindeki iş olduğunun 
altını çizen Akkaya, “Masal me-
kan farklı bir mekan oldu. Bu me-
kana ben neyi seviyorsam hepsi-
ni içerisine koymak istedim. Ben 
önce masal anlatmak istiyordum. 
Masal anlatırken güzelce yiyip iç-
mek istiyordum. İnsanlarla bunu 
paylaşmak istiyordum. Tam bun-
ları düşünürken ortağım Elif ile 
tanıştım. O da canının istediği 

yemekleri yapmak istiyordu. Bu 
şekilde bu mekan ortaya çıktı” 
dedi.
“Dizi teklifleri beklemiyorum”
Dizi teklifleri beklemediğini kay-
deden Akkaya, “Dizi ve filmler için 
teklif beklemekten yana değilim. 
Bir anda aynı düşü kurduğumuz 
ortaklarımız çıka geliyorlar. Be-
nim hayatımda hep öyle oldu. 
Bu yüzden teklif beklemiyorum. 
Hangi rolde oynamak istediğimi 
sorarsanız. Hem güldürmek isti-
yorum, zaman zaman bildikleri-
mi paylaşmak istiyorum” ifadele-
rini kullandı.
En çok kardeşlerini beğeniyor
Akkaya, en beğendiği oyuncular-
la ilgili yöneltilen soruyu da “Ben 
kardeşlerimin oyunculuklarını 
beğeniyorum ama kardeşlerim 
olduğu için değil gerçekten iyi 
oyuncular. Sarp ve Kaya Akkaya 
çok iyi oyuncular. Onları izlemek-
ten hem çok keyif alıyorum, hem 
de gurur duyuyorum. Bir sürü 
genç oyuncuyu beğeniyorum 
ama en çok kardeşlerimi beğeni-
yorum” şeklinde yanıtladı.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’i 
Hayallerinin Mekanını Açtı

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan ’Mahallenin Muhtarları’nda “Şirin” rolüyle akılla-
ra kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, her şeyini geride bırakarak Bodrum’da hayalindeki işi kurdu.

İHA
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Muğla’nın Damarlarında
Köstebek Geziyor
Muğla Büyükşehir Belediye-
si Su ve Kanalizasyon İdaresi 
(MUSKİ) Genel Müdürlüğü, 
şehirlerin damarları olarak 
nitelendirilen kanalizasyon 
ve yağmursuyu hatlarının 
kontrolünü ‘köstebek’ olarak 
bilinen kameralı robotla ya-
pıyor. 

İnsan vücudundaki damala-
rın önemi kadar kanalizas-
yon ve içmesuyu hatlarının 
da şehirler için çok önemli 
olduğunu belirten MUSKİ 
Genel Müdürü Baki Ülgen, 
“Muğla gibi önemli bir ken-
tin alt yapısının önemini çok 
iyi biliyoruz. Bu yüzden de 

alt yapıdaki sorunlara kısa 
sürede tespit edip müdaha-
le etmemiz gerekiyor. Araç 
filomuzda bulunan kanal gö-
rüntüleme aracımız ile hat-
lardaki tıkanıklık, sızma ve 
taşma gibi arızaların kesin ve 
noktasal olarak tespitini ya-
pıyoruz” diye konuştu. 

ÜLGEN, “DENEME YANIL-
MAYA SON VERDİK”
Hatlardaki arızalar nedeniyle 
üst yapıların boz-yap haline 
gelmemesi için artık bu araç-
la deneme yanılmaya son 
verdiklerini belirten Ülgen, 
“Önceleri yer altı hatlarında 
oluşan bir arızada noktasal 
yer tespiti mümkün olmadı-
ğı için mecburen o sokaktaki 
bütün hattı kazıp yenileme-
miz gerekiyordu. Bu aracımız 
ile bir problemi deneme ya-
nılma yöntemi ile değil bi-
linçli bir şekilde araştırıp bu 
araştırmalar sonucunda da 
şehrimize en verimli hizme-

ti sunmak için çabalıyoruz” 
dedi. 
“KÖSTEBEK ARAÇTAN 300 
METRE MESAFEYE HARA-
KET EDEBİLİYOR”
Kanal görüntüleme aracı ile 
damarları görüntülenmemiş 
ilçe kalmayacağını belirten 
Ülgen, “Araçta bulunan “Kös-
tebek” isimli robotla, arızalı 
yerleri noktasal olarak tespit 
ediyor ve lazer sistemi ile 
tespit edilen bu yerleri mili-
metrik olarak ölçebiliyoruz. 
Ayrıca bu ölçüm sayesinde 
kanala yapılması gereken ta-
mir metodunu da net olarak 
belirleyerek noktasal müda-

hale de bulunuyoruz. Köste-
bek robotun çektiği görün-
tüler, bilgisayar vasıtasıyla 
kaydedilmekte ve araç içe-
risinde monitör tarafından 
da izlenmektedir. Araçta yer 
alan robot kanal içerisinde 
300 metre mesafeye kadar 
hareket etme kabiliyetine 
sahiptir. Şubat ayında araç 
filomuza kattığımız bu ara-
cımız ile Fethiye ilçemizde 3 
bin metre, Ortaca ilçemizde 
bin metre uzunluğundaki 
hatların kontrolü yapıldı. Di-
ğer ilçelerimizde de bu çalış-
mamız devam ediyor.” diye 
konuştu. 

MUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni aldığı araçta bulunan ‘Köstebek’ 
olarak adlandırılan iki yönlü robot kamera ile il genelindeki ka-
nalizasyon hatlarının içini kontrol ediyor. 
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Kısa Mola, Mor Yaşam gibi Tür-
kiye’de ilk olma özelliği taşıyan 
projeleri hayata geçirerek sosyal 
belediyecilikte büyük adımlar 
atan Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi, bu alandaki hizmetlerini 
tüm hızıyla sürdürüyor.

Paylaşarak Sevindiriyor, 
Seviniyorlar
2015 yılında başlatılan Paylaşa-
rak Sevindir projesi ile ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarla yardımse-
verleri buluşturan belediye, bu 
güne kadar bağışları1380 vatan-
daşa ulaştırdı. Belediye vasıtasıy-
la 1096 yardımseverlerin 44 bin 
897 parça bağışının 32 bin 724 

parçası ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rıldı. Giysiden ev eşyasına, kırta-
siye malzemesinden oyuncağa 
kadar yapılan çeşitli bağışlar, tes-
lim alındıktan sonra kontrolleri 
ve gerekli temizliği yapıldıktan 
sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştı-
rılıyor.

Engelli Bireylerin Ailele-
rine Kısa Bir Mola
Muğla Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından 2016 yılında hayata ge-
çirilen “Kısa Mola” ve “Engelsiz 
Plaj” hizmetleri, engelli vatan-
daşların yüzünü güldürürken, 
ailelerini de sevindiriyor.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında haya-
ta geçirilen “Kısa Mola” hizmeti 
Türkiye’deki ilklerden biri olarak 
yerini aldı. Bu hizmet sayesinde 
engelli bireylerin aileleri, birey-
leri belirli saatlerde tesise bıra-
kıp kendilerine zaman yaratarak, 
gönül rahatlığıyla işlerini halle-
debiliyorlar. Tesis, engelli birey-
lerin uzman personel ile birlikte 
çeşitli aktivitelerle sıkılmadan 
vakit geçirebileceği durumda 
tasarlanmış. Tesisten yararlanan 
aileler böyle bir projenin hayata 
geçmesinden dolayı duydukları 
memnuniyeti dile getirirken, en-
gelli bireyler de tesise gidecekle-
ri günleri sabırsızlıkla bekliyorlar.

“Mor Yaşam” ile ceza-
evlerine ulaşıyor
Büyükşehir Belediyesi, Tür-
kiye’de ilk olan “Mor Yaşam” 
projesi ile cezaevindeki ka-
dın ve çocuklara ulaşıyor. 
Bu proje kapsamında ceza-
evinde bulunan kadınlara 
ve çocuklarına içinde kişisel 
bakım malzemeleri yer alan 
hijyen paketlerini düzenli 
olarak dağıtıyor.
Engelsiz Plajlar ku-
ruldu
2016 Mayıs ayında hayata 
geçirilen bir proje olan “En-

gelsiz Plaj” da Türkiye’deki 
ilklerden biri. Bu projede ise 
engelli vatandaşların sosyal 
yaşama ve alanlara uzak kal-
madan gönüllerince eğlenip 
vakit geçirebilmeleri için dü-
şünülmüş. Engelsiz plajlarda 
yürüyüş platformları, özel 
şezlonglar ve özel soyunma 
kabinlerinden ücretsiz ola-
rak yararlanan fiziksel engel-
li bireyler denizle buluşuyor. 
Ayrıca bireyler Muğla Büyük-
şehir Belediyesinin özel en-
gelli nakil araçları ile ulaşım-
larını sağlayabiliyor.

Belediye sadece plajlara 
değil, ihtiyaç duyulması ha-
linde engelli vatandaşların 
istedikleri yerlere nakillerini 
de gerçekleştiriyor. Bu güne 
kadar bu hizmetten faydala-
nanların sayısı ise 3 bin 210.
Engelli vatandaşların sosyal 
yaşama adapte olmaları ve 
hayatın her anına dahil ola-
bilmeleri için yapılan plajlar 
kuytu ve uzak noktalara de-
ğil sahil bandının tam ortala-
rına yapılmış durumda.   

Sosyal Belediyecilikte 
Büyükşehir Farkı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, başlattığı projeler ile sağlık ve sosyal hizmetler alanında büyük 
adımlar atıyor.
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Evde bakım hizmetiyle 
yüzler gülüyor
Evde Bakım Hizmetiyle sağlık 
alanında bir çok hizmet veren 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
vatandaşların evlerine misafir 
oluyor. Belediyenin deneyimli 
personeli, rutin ziyaretler ve ihti-
yaç duyulması anında hastaların 
evlerine gidiyor. İhtiyaç sahibi 
vatandaşlara evlerinde pansu-
man, yatak yarası bakımı, serum 
takılması, enjeksiyon, sonda ta-
kılması, şeker-tansiyon ölçümü 
gibi hizmetleri veriliyor. Ekipler, 
talep doğrultusunda saç-sakal 
tıraşı, vücut bakımı ve banyo 
gibi hizmetleri de veriyor.
Muğla Büyükşehir Belediye-
si, 2014 yılında başlattığı evde 
bakım hizmeti kapsamında bu 

güne kadar 10 bin 367 haneyi 
ziyaret etti. Bu evlerde 74 bin 
818 tıbbi müdahalede bulunan 
ekipler, 17 bin 768 genel bakım 
hizmeti verdi. 

Ayrıca ihtiyaç durumlarında has-
ta nakilleri yapan belediye, has-
ta vatandaşları evinden alarak il-
gili sağlık kurumuna götürüyor. 
Oradaki işlemlerinin de takibini 
yapan belediye ekipleri, hastayı 
ücretsiz olarak evine geri götü-
rüyor. Bu hizmetten ise bu güne 
kadar 8 bin 724 vatandaş fayda-
landı. 

Bir çok projeyi hayata geçirerek 
vatandaşların her anında yanın-
da olmayı hedefleyen Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi, aynı zaman-

da çağdaş yöntemlerle maddi 
yardımda da bulunuyor. Vatan-
daşları incitmeden temel ihti-
yaçlarını karşılayabilmeleri için 
Halk Kart ve nakdi yardım yoluy-
la destekte bulunuyor. Ayrıca ih-
tiyaç sahibi öğrencilere de kırta-
siye yardımı yapan belediye, bu 
güne kadar 3 milyon 265 bin TL 
maddi yardımda bulundu. 

“Sevgi, Hoşgörü ve Gü-
leryüzle Hizmet”
Başkan Gürün, çalışmaları hak-
kında yaptığı açıklamada “Muğ-
la’da vatandaş odaklı, sosyal 
belediyecilik anlamında bir çok 
projeyi hayata geçirdik ve bun-
lara her geçen gün yenilerini 
eklemek, vatandaşlarımıza hak 
ettikleri hizmetleri sunabilmek 

için çalışıyoruz. Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi olarak kuruluşu-
muzdan bu güne kadar sevgi, 
hoşgörü ve güleryüzle hizmet 
ilkesiyle çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Sağlık ve sosyal alanda-
ki projelerin yanı sıra, vatandaş 
odaklı hizmetlerimizi Muğla’da 
hayata geçirmeye devam ede-
ceğiz.” İfadeleri yer aldı.

3 yıl önce kurulan ve bu güne 
kadar sosyal belediyecilik anla-
mında bir çok projeye imza atan 
Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu 
anlamda Türkiye’de ilkleri ger-
çekleştiren belediyelerden biri 
olarak öne çıkıyor. 
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MUSKİ Genel Müdürlüğü Fethiye İlçesi 
Ölüdeniz Mahallesinde eskiyen içme 
suyu hatlarını yenileyerek bölgedeki 
su kesintilerinin önüne geçiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Milas Beledi-
yesi işbirliğinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini 
Anma etkinlikleri çerçevesinde yapılan Dünya 
Kırış Rekoru Denemesinde Ali Bahçetepe Göğüs 
Üstünde 16 Beton Bloğu 4.75 saniyede kırarak 
yeni rekorun sahibi oldu.

Ölüdeniz’in İçme Suyu 
Hatları Yenileniyor

Çanakkale Şehitleri 
İçin Dünya Rekoru 

Kırdı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) 
Genel Müdürlüğü, İl genelinde 
devam ettiği hat yenileme çalış-
malarına hız kesmeden devam 
ediyor. Bu kapsamda son olarak 
Fethiye İlçesi Ölüdeniz Mahalle-
si’nde, eskiyen içme suyu hatları 
yenileniyor.
Hatların eski olması nedeniyle 
birçok noktada kaçakların mey-
dana geldiği Mahallede bu ne-
denle su kesintileri yaşanmak-
taydı. Özellikle de yaz aylarında 
turizm nedeniyle su kullanımı-
nın artması bölgede su sıkıntısı 
çekilmesine neden olmaktaydı. 
Bu nedenle çalışma başlatan 
MUSKİ ekipleri bölgedeki hatları 
inceleme altına alarak eski olan-
ları değiştiriyor.
Konu hakkında açıklamalarda 
bulunan MUSKİ Genel Müdü-
rü Baki Ülgen, turizm sezonunu 
su sıkıntısı yaşamadan atlatmak 

için çalışmaları-
nı sürdürdükleri-
ni söyledi. Ülgen, 
“Ölüdeniz Mahal-
lesi ülke turizminin 
önemli noktaların-
dan biridir ve İlimi-
ze önemli sayıda 
turist çekmekte-
dir. Yaz aylarında 
nüfus yoğunluğu 
oldukça fazla olan 
bölgedeki su hat-
larının eski olması 
nedeniyle burada birçok kaçak 
olduğunu tespit ettik. Bu neden-
le bölgedeki hatlarda yenileme 
çalışması başlattık. Kış ayların-
da bölgede su sıkıntısı yaşan-
mıyor ancak turizm sezonunda 
kullanımın artmasıyla birlikte 
borulardaki kaçaklar ve çapları-
nın yetersiz olması suyu evlere 
ulaşmasını engelliyor. Bu neden-
le bölgedeki hatlar daha büyük 

çaplı borularla yenileniyor. İn-
celemeler sonucunda gerekli 
görülen bölgelerde de yenileme 
çalışmalarımız devam edecek” 
dedi.

18 Mart’ta Milas İlçesi Atapark’ta 
yapılan etkinlikte 15 Guinness 
Dünya Rekoru sahibi Dünya Kırış 
Rekortmeni Ali Bahçetepe Göğüs 
Üstünde 16 Beton Blok Kırma ve 
Tek Vuruşla En Çok Beton Blok 
Kırma dallarında rekor denemesi 
yaptı. Göğüs üstünde 16 beton 

bloğu 6.33 saniyede kırma rekoru 
sahibi Bahçetepe, 16 Beton Blogu 
4.75 saniyede kırarak rekorunu 
egale ederek Guinness Dünya Re-
korlar kitabına adını yazdırdı.
Ali Bahçetepe’nin rekor denemesi 
basın mensupları ve vatandaşlar 
tarafından büyük ilgi gördü. 
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Muğlalı Gaziler Gururla 
Yurda Döndü 

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Muğla’da yaşayan, Kıbrıs Barış 
Harekatı’na katılan 159 Kıbrıs ga-
zisini 43 yıl sonra barış getirmek 
için çıktıkları adaya uğurlamıştı. 
Muğlalı Kıbrıs Gazileri 2 gün sü-
ren Kıbrıs gezisinde Karaoğla-
noğlu Şehitliği, Çıkartma Plajı, 
Açık Hava müzesi, Boğaz şehit-
liği, Girne Kapısı, Barbarlık Mü-
zesi, Selimiye Cami, Büyükhan, 
Katliam Köyleri, Namık Kemal 
Zindanı, Kapalı Maraş Bölgesi 
gibi savaştıkları alanları ve şehit 
arkadaşlarının yattığı şehitlikleri 
ziyaret ettiler.
43 yıl sonra barış getirmek için 
geldikleri adaya tekrar gelmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını söy-
leyen Muğlalı Gaziler ilk günkü 
gibi heyecanlı ve gururlu olduk-
larını söylediler ve kendilerine bu 
imkanı sağlayan Muğla Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün’e teşekkür ettiler. Karaoğ-
lanoğlu Şehitliği’nde adaya be-

raber çıktıkları, aynı tertip silah 
arkadaşlarının yattığı şehitliği 
ziyaret ederek dua eden gaziler 
duygusal anlar yaşadılar.  Kıbrıs 
Barış Harekatı’nda halktan çok 
destek gördüklerini, halkın ken-
dilerini coşku ile karşılamalarını 
unutamadıklarını söyleyen Gazi-
ler savaşın acımasızlığını, insanlık 
ayıbının yaşandığı Kıbrıs’a barış 
getirmenin kendileri için ömür 
boyu gurur kaynağı olacağını 
söylediler. 73’e 3 tertip Muğlalı 
şehit Osman Dağlı’nın mezarını 
bulan gazi de hemşehrisi ve as-
ker arkadaşını 43 yıl sonra ziyaret 
ederek ona dua etmenin huzuru-
nu yaşadığını söyledi ve kendile-
rine bu olanağı sağlayan Başkan 
Gürün’e teşekkür etti. 
Gazilerimizin Kıbrıs Ziyareti 
Belgesel Haline Getirilerek Ta-
rihe Not Düşülecek”
Kıbrıs Barış Harekatı’nın dünya 
ve Türkiye açısından çok önemli 
olduğunu söyleyen Muğla Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, Türkiye Cum-
huriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin kuruluşunda 
yaşanan acıların, birlik ve bera-
berliğin hep hatırlanması ve yeni 
nesillere anlatılması gerektiğini 
söyledi. Muğla Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Osman Gürün; 
“Muğlalı Kıbrıs gazilerimizi 43 
yıl önce barışı sağlamak için git-
tikleri adayı ziyaret etmeleri için 
uğurlamıştık. Gazilerimiz tekrar 
o topraklara ayak basarak hatı-
ralarını tekrar yaşadılar ve omuz 
omuza çarpıştıkları şehit arka-
daşlarını ziyaret ettiler. O günleri 
unutmamalı, yaşanan acıların bir 
daha yaşanmaması için birlik ve 

beraberliğimize her zamankin-
den daha fazla sahip çıkmalıyız. 
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti kolay kurul-
madı. Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk olmak üzere şehit ve ga-
zilerimize çok şey borçluyuz. Bu 
nedenle Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi olarak kadınlarımıza yöne-
lik Anıtkabir ve Çanakkale gezile-
rinden sonra gazilerimizi Kıbrıs’a 
yollayarak onlara vefa borcumu-
zu bir nebze olsun ödemek iste-
dik. Gazilerimiz sağlıkla Kıbrıs’a 
gidip geldiler. Bu özel anları bel-
gesel haline getirerek tarihe ta-
nıklık edenlerle birlikte gelecek 
kuşaklara anlatacağız.” dedi. 

Sporcuların ve izleyicilerin 50 tur teknesi ile Dal-
yan Kanalından İztuzu Sahili’ne taşındığı yarış 
renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Ortaca 
Kaymakamlığı ve Ortaca Belediyesince destek-
lenen Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği 
tarafından organize edilen yarışa 444 sporcu ka-
tıldı. Yaşları 14 ile 88 arasında değişen erkek ve 
kadın sporcular 2 bin 140 metrelik parkurda bi-
rinci olabilmek için yarıştı. Yarışta, Ulusal Medikal 
Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Sahil Güvenlik ekip-
leri hazır bekletildi.

Muğla’nın Ortaca İlçesi İztuzu Sa-
hili’nde “Carettalarla Yüzüyoruz” 
teması ile bu yıl 2’ncisi düzenle-
nen Dalyan Açık Su Yüzme Yarışı 
tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kıbrıs Barış 
Harekatı’na katılan gaziler için düzenlediği 
"Muğlalı Gaziler Kıbrıs’ta" gezisi gazilerin barış 
getirdikleri topraklardaki duydukları gurur ve 
duygusal hatıralar ile sona erdi. 

Dalyan’da Sporcular 
Carettalarla Yüzdü İHA
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Büyükşehir Belediyesinde 
3 Kadın 3 Hayat Hikayesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde değişik birimlerde 
görev yapan ve hayat mücade-
lesi veren 648 kadın personel, 
hem sahada hem de büro perso-
neli olarak Muğlalı vatandaşlara 
büyükşehir hizmetlerinin ulaşı-
mında önemli rol oynuyor. 
Kadınlardan 3’ü, Muğla’nın bü-
yükşehir statüsüne geçmesin-
den sonra belediye personeli 
olarak işe başladı. 3 kadın perso-
nelden Kısa Mola’da engellilere 
hizmet veren engelli personel, 
ulaşımda hizmet veren otobüs 
şoförü ve yine engelli bir per-
sonelde tesisler dairesi başkan-
lığında iletişim ve evrak kayıt 
işlemlerinde hizmet veriyor. 3 
kadının yaşam mücadelesi ve 

hayata tutunma hayalleri Büyük-
şehir Belediyesi ile gerçekleşti.
“İNSANLAR ENGELLİ OLARAK 
BAKMADIĞI TAKTİRDE HAYA-
TIMDA BAŞKA BİR ENGELİM 
YOK”
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) 
Genel Müdürlüğünde görevli 
Ayşe Karagöz, 17 yaşında geçir-
diği hastalığı nedeniyle teker-
lekli sandalyeye mahkum oldu. 
17 yaşında beden eğitimi öğret-
menliğine hazırlanan Ayşe Ka-
ragöz, omur iliği iltihaplanması 
nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 
Ankara ve İzmir’de geçirdiği 
ameliyatlar sonuç vermemesi 
üzerine tekerlekli sandalyeye 
mahkum oldu. Hayallerini bırak-

mayan Ayşe Karagöz, büyükşe-
hir belediyesinde işe başlayarak 
yeniden hayallerini gerçekleştir-
meye başladı. Rahatsızlığından 
sonra kolay bir süreç geçirmedi-
ğini söyleyen Karagöz, “Hayata 
küsmedim. MUSKİ’ye başladım 
ve burada olmaktan mutluyum. 
Buradaki arkadaş çevrem bana 
karşı anlayışlı ve yardım severler. 
Burada çalışarak birçok engeli-
mi aştım. İnsanlar engelli olarak 
bakmadığı taktirde hayatımda 
başka bir engelim yok. Çalışı-
yorum ve evime ekmek götü-
rebiliyorum. Kendi ihtiyaçlarımı 
karşılayabiliyorum. Ailemin des-
teğiyle arabamı aldım bu saat-
ten sonra evimi de alıp yalnız bir 
şekilde hayatımı idam ettirmek 

istiyorum. Umutlar hiçbir zaman 
bitmez ve hayat bitti dediğiniz 
anda tekrardan başlayabiliyor” 
dedi.
BÜYÜKŞEHİR SADECE 
MUĞLA’YA DEĞİL GELE-
CEĞİMİZE YATIRIM YAP-
MIŞ OLDU”
10 yıl önce eşini kaybeden 42 
yaşındaki 2 çocuk annesi Gül-
gün Yalçınkaya, hayallerinin 
Büyükşehir’e başladıktan sonra 
tekrar yeşerdiğini söyledi. Eşini 
kaybettikten sonra düzenli bir 
hayatının olmadığını belirten 
Yalçınkaya, “Ben ehliyetimi geç 
alan bayanlardanım.

Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 648 kadın personelden 3’ü verdikleri yaşam 
mücadelesi ile hem örnek oluyorlar hem hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.  
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Muğla genelinde kısa zamanda 
gerçekleştirdiği yenilikçi, çevreci, 
Muğla’ya yakışan hizmetlere bir 
yenisini daha ekliyor. 40 dönüm 
arazi üzerinde sokak hayvanları 
için modern, tam donanımlı ve 
doğal yaşam alanlı geçici hayvan 
bakım evi inşaatında sona yaklaştı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tara-
fından 2017 yılı haziran ayında ta-
mamlanması beklenen barınağın 
2 Milyon 747 bin TL’ye mal olması 
bekleniyor. Menteşe İlçesi Akçao-
va-Yeşilyurt Mahalleri yolunda 40 
dönüm arazi üzerine inşa edilen 
ve Türkiye’nin sayılı barınakların-
dan biri olacak tesiste idari bina, 
ilk kabul ünitesi, yavrulu anne 
ünitesi, hasta ünitesi, karantina 
ünitesi, operasyon sonrası bakım 
üniteleri, ameliyathane, muaye-

nehane, kedi üniteleri, açık kapalı 
kafesler ve doğal yaşam alanları 
bulunuyor. 
Muğla’da sokak hayvanlarının ba-
kımının her evresi düşünülerek 
planlanan barınakta ilçe beledi-
yeleri tarafından geçici hayvan 
bakım evine ulaştırılan hayvan-
ların rehabilitasyonları yapılacak 
ve 5199 yasa gereği alındıkları 
ortama bırakılmak üzere tekrar 
ilçe belediyesi yetkililerine teslim 
edilecek. Bu sayede geçici hay-
van bakım evi olmayan ilçeleri-
miz, bakım evi oluşturana kadar 
ki süreçte, sokak hayvanlarının 
rehabilitasyonları için Büyükşehir 
Belediyesi’nin Muğla’ya kazandı-
racağı tesisinden faydalanabile-
cekler. Ayrıca ilçe belediyelerinin 
yapamadığı üst operasyonlarda 
da tam donanımlı geçici hayvan 

bakım evi hizmet verecek.
Başkan Gürün; “Doğal Yaşam 
alanlı yeni barınağımızda kendile-
rini sıcak yuvalarında hissetmele-
rini sağlayacağız”
Muğla’da Büyükşehir Belediyesi 
olarak insanı, çevreye, sokak hay-
vanlarını önemseyen, koruyan ve 
Muğla’ya yakışan hizmetleri ger-
çekleştirdiklerini söyleyen Muğ-
la Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün, bundan sonra 
Muğla’da yeni, modern ve doğal 
yaşam alanlı barınak ile hayvan-
ların daha iyi bakılacağını ve do-
ğal yaşam alanlarında kendilerini 
daha özgür hissedeceklerini söy-
ledi. Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğ-
la, doğasıyla, çevresiyle, güzellik-
leri ile korunması gereken aynı 
zamanda insan yapısı ile de her 

türlü hizmetin en iyisini hak eden 
bir kentimiz. Büyükşehir Belediye-
si olarak Muğlamızda kısa zaman-
da çevreden, ulaşıma, tarımdan, 
sağlığa kadar birçok yenilikçi hiz-
meti hayata geçirdik. Sokak hay-
vanlarımız ve barınak hizmetleri 
için de hayvanların kendilerini do-
ğal yaşam alanında hissedecek-
leri modern donanımlı bir tesisi 
Muğlamıza kazandırıyoruz. Sokak 
hayvanları için modern tesisler 
yanında sevginin, sahiplenmenin 
onlara sıcak bir yuva sağlamanın 
önemini bilerek bugüne kadar 
Muğlamızda 1159 sokak hayvanı-
nı sahiplendirdik. Yeni tesisimizde 
de vatandaşlarımız barınağımızı 
ziyaret ederek hayvanları doğal 
yaşam alanlarında görebilecek ve 
sahiplenebilecek.” dedi.  

“2005 yılına kadar benim ehli-
yetim yoktu. 2005 yılında eşimi 
akciğer kanserinden kaybettik-
ten sonra çocuklarımı bir yere 
götürüp getirmek için ehliyet al-
maya karar verdim. Bu kararımın 
ardından 2005 yılında ehliyete 
başvurarak ehliyetimi aldım. 
Eşimi kaybettikten sonra bütün 
yaşam koşullarım ve düzenim 
değişti.  10 yıl boyunca ben eş-
yalarımı koliden çıkartamadım. 
Düzenimi kuramadım. Daha 
sonra Muğla Büyükşehir Beledi-
yesinde çalışmaya başladıktan 
sonra düzenimi yavaş yavaş ku-
rabildim. Büyükşehir’e girmemle 
birlikte düzenli bir hayatım oldu. 
Kadınlar ne yaşarlarsa yaşasın-
lar hiçbir zaman pes etmesinler. 
Çocuklarınız varsa sorumluluk-
larınız varsa hayatta pes etmek 
gibi bir şansınız zaten yok. Yapa-
bilir miyim yapamaz mıyım diye 
korkmasınlar ve cesur davran-
sınlar hayatın tekrarı yok. Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 

Dr. Osman Gürün sadece Muğ-
la’ya değil geleceğimize yatırım 
yapmış oldu” diye konuştu.
KANAT, “BABAM BENİM 
ÇALIŞMAMI HİÇBİR ZA-
MAN İSTEMEDİ.”
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
engellilere yönelik yaptığı ‘Kısa 
Mola’ hizmet binasında görev 
yapan 29 yaşındaki Serpil Kanat, 
doğuştan engelli olduğunu be-
lirterek bir dönem engelli oldu-
ğunu kabul etmediğini ve boy 
aynalarına bakamadığını söy-
ledi. Her engellinin korkularıyla 
yüzleşmesi gerektiğine dikkat 
çeken Kanat, şunları söyledi;
“İki defa yanlış ameliyat oldu-
ğum için ayağıma giden sinirler 
kesilmiş. Bu yüzden de yürüme 
çağına geldiğimde ayaklarım 
yamuk basıyordu. Okul hayatım 
sürekli bir sıkıntı ile geçti. 1 ay 
yürüsem an az 6 ay 1 sene evden 
çıkamıyordum. 9 yıl öncesin-
de de kesilme kararı alındı. Ben 
o zamanlarda boydan aynaya 

hiçbir zaman bakmadım çünkü 
aynada kendimi görmediğim 
sürece engelli olduğumu görü-
yordum. Kendime öz güvenim 
geldikten sonra ben aynalara 
bakmaya başladım. Babam be-
nim çalışmamı hiçbir zaman is-
temedi. Ben babama her zaman 
şunu söyledim “Ben düşeyim 
ama sen hep beni tut. Yanımda 
ol.” Babamı ikna ettikten sonra 
büyükşehir belediyesinde başla-
dım. İş yerimle birlikte daha fazla 
sosyal aktivitelere katılıyorum. 
İstediklerimi yapabiliyorum ve 
şimdi iş yerimde engelli nakil ya-
pıyorum. Engelli arkadaşlarıma 
yardım ediyorum. Arkadaşlarım 
özellikle evlerinden çıkması için 
yardım ediyorum. Kısa Mola on-
lar için çok iyi oldu. Engelli ar-
kadaşlarım hiçbir zaman umut-
larının peşini bırakmasınlar. 
İstedikleri neyse onu yapasınlar, 
keşke dememek için yapsınlar.”
“Muğlamızın Güzellikle
rine Güzellik Katıyorlar”

Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Osman Gürün Muğla’nın 
Büyükşehir Belediyesi statüsüne 
geçmesinden sonra il genelinde 
yapılanmaya gittiklerini, özel-
likle kadınlara pozitif ayrımcılık 
yaparak kadınların meslek haya-
tında erkekler kadar yer almaları 
için uğraştıklarını söyledi. Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün; “Büyükşehir Bele-
diyesi bünyesinde her alanda ka-
dınlarımızın erkekler kadar hatta 
daha fazla yer almalarını istiyo-
ruz. Türkiye’ye örnek olan ula-
şımda kadın şoförlerimiz bun-
lardan sadece biri. Dünya’da her 
şey kadının eseridir diyen Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
yolunda kadınlarımız her alanda 
söz sahibi olmalı, ekonomik güç-
lerini kazanmalıdır. Bütün kadın 
personelimize işlerinde kolaylık-
lar diliyor, Muğla’mızın güzellik-
lerine güzellik katacaklarına yü-
rekten inanıyorum.”dedi.

Büyükşehir’den 
Doğal Yaşam 

Alanlı Barınak
Muğla Büyükşehir Belediyesi sokak hay-
vanları ve Geçici hayvan bakım evi hizmet-
leri için 40 dönüm arazi üzerinde modern, 
doğal yaşam alanlı barınak yapıyor.
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Büyükşehir Tarihin Tanıkları 
Anıt Ağaçlara Sahip Çıkıyor

 Proje kapsamında ön-
celikli olarak tescilli 265 adet 
anıt ağaç ve 6 adet anıt ağaç 
topluluğu tek tek dolaşılarak 
yaş, çap, boy, bünye, yapısal 
özellikleri, hastalık-zararlı 
durumları uygun tekniklerle 
ölçülmekte ve GPS koordi-
natları alınan her ağaç Coğ-
rafi Bilgi Sistemi’nde (CBS) 
kayıt altına alınıyor. Şu ana 
kadar yürütülen çalışma-
larda 54 adet anıt ağaç ve 1 
adet anıt ağaç topluluğunun 
ölçüm ve incelemeleri yapıl-
mış olup 12 adet tescile aday 
anıt ağaç tespit edildi. 
 Bu çalışma sonucun-
da elde edilen veriler ile ağaç-
ların bakım, tedavi işlemleri 
yapılarak hasta ağaçlar eski 
sağlıklarına kavuşturulacak; 
çevre peyzajı yapılarak anıt 

ağaç ve çevresi görsel olarak 
düzenlenecektir. Alınan GPS 
verileri ile oluşturulacak olan 
yol haritaları, proje sonunda 
kurulacak olan web sitesi ve 
mobil uygulamaya aktarıla-
rak ziyaretçilerin anıt ağaçla-
rı daha kolay ziyaret etmeleri 
sağlanacak.  Yüzlerce yıldır 
bu topraklarda yaşayan ve 
geçmişten bize miras kalan 
anıt ağaçların gelecek nesil-
lere daha güzel ve sağlıklı bir 
şekilde ulaştırılmasını sağ-
lamak amacıyla sürdürülen 
bu proje sonunda ilimizdeki 
tüm anıt ağaçlar bir rehber 
kitapta toplanarak belgele-
necek ve ayrıca oluşturula-
cak olan prestij kitap da tüm 
ulusal ve uluslararası önemli 
kütüphanelere gönderile-
cek.

 Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen ‘Tarihin Tanıkları-Anıt Ağaçlar’ 
projesi kapsamında Muğla İli sınırları içinde bulunan anıt ağaçların envanter çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor.
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PATLICAN MUSAKKA

Kare Bulmaca

Patlıcan Musakka Tarifi İçin Malzemeler
4 adet patlıcan
750 gram kuşbaşı et (veya kıyma da olur)
1 adet domates
1 adet soğan
1.5 yemek kaşığı domates salçası
2-3 diş sarımsak
Sıvı yağ
Pul biber
Karabiber
Tuz
Patlıcan Musakka Tarifi Yapılışı
Patlıcan çizgili soyarak dilimleyin, bir tencereye sıvıyağ alarak iyice kızdırın ve patlıcanları 
kızartın. Kızaran patlıcanları havlu peçetenin üzerine alarak fazla yağını alabilirsiniz.
Bir tencereye yağ alarak yemeklik doğradığınız soğanı kavurun, pembeleştikten sonra 
kuşbaşı eti ilave edin ve tencerenin kapağını kapatın. Sulanan etler suyunu çektikten 
sonra minik minik doğradığınız domatesi, baharatları, salça ve 3-4 parçaya böldüğünüz 
sarımsakları ilave edin. Eğer suyu çok azalmışsa bir çay bardağı kadar sıcak su ekleyebilir-
siniz. Etler pişene kadar  kısık ateşte pişirin.
Patlıcanları borcamın tabanına dizerek üzerine hazırladığınız soslu etleri yayın. Etlerin 
hizasına kadar su olması gerekiyor, gerekirse sıcak su ekleyebilirsiniz. Üzerine domates 
dilimi ve biber dizebilirsiniz. Fırına sürerek 15 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun.

Terazi
Mayıs, Merkür’ün geri hareketinin 2 Mayıs’ta sona ermesi ile ay or-
tasına kadar, ilişkilerinizde daha iyi şeyler yapmaya başlayabilirsiniz 
Hayatınızı düzeltmek, ortaya çıkan sorunları gidermek ve iletişim 
sorunlarını çözüme kavuşturmak gibi. 

Boğa
Mayıs ayı, İletişimin gezegeni Merkür geri hareketi ile başlıyor bu 
enerji 2 Mayısla birlikte sona eriyor. Son zamanlarda güvende his-
setmemiş odaklanmada zorluk çekmiş ve olan biten şeylere daha 
fazla ayak uydurmaya çalışmaktan yorgun düşmüş olabilirsiniz. 

Koç
Mayıs, İletişimin gezegeni Merkür’ün geri hareketi ile başlıyor ve 2 
Mayıs’ta sona eriyor ve ayın ortalarından itibaren düzensizliklerin 
yola girmesi ile rahatlamaya başlayacaksınız. 

Akrep
Geçen ayın yorucu sıkıcı enerjileri, 2 Mayıs’ta Merkür geri hareke-
tinin sona ermesi ile daha iyi hale gelecek sizler için. Son günlerde 
gerçekleştirmek için başarmanız zor olan bazı görevleri ve işleri bi-
tirebilir.

İkizler
Mayıs ayına yönetici gezegeniniz Merkür geri hareketi ile başlıyorsunuz fakat 
2 Mayısta bu durum sona eriyor ve geçen ayın belirsiz kısıtlayıcı enerjilerin-
den kurtuluyorsunuz. Daha yaratıcı hissedeceğiniz bozulan ilişkilerinizi yeni-
den yapılandırabileceğiniz özel ve güçlü enerjiler ile karşı karşıyasınız. 

Yay
Mayıs ayı beklemede kaldığınız işlerinizi netleştirecek enerjileri ba-
rındırmakta. İş hayatınızda kendinize benzer amaçlar içinde olan 
kişiler ile yollarınız kesişebilir karşılıklı değerlerde buluşarak des-
tekleyici olmaya odaklanabilirsiniz.

Yengeç
Mayıs ayı, Merkür geri hareketi ile başlıyor ve 2 Mayıs’ta sona eriyor. 
Hayatınızın pek çok noktasında büyük resmi daha iyi görebilir ve 
elde etmek istediğiniz şeyler için daha fazla çalışabilirsiniz. 

Oğlak
Mayıs ayı, Merkür’ün geri hareketi ile başlıyor. 2 Mayıs’ta sona eri-
yor. Bu ay Zamanınız ve enerjinizle verimli olacak daha iyi değerlen-
direceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. 

Aslan
Mayıs, Daha gerçekçi davranmanın avantajları ve olgunluğu ile 
doğru kararlar alabileceğiniz bir ay sizler için. Gerçekçi olmak ha-
yalperest kişilerin yönlendirmelerine itibar etmemek başarınızın 
anahtarı olacaktır.

Kova
Mayıs ayı iletişim ile ilgili zorlukları ortadan kaldırabilir zihninizi 
duygularınızı içsel benliğinizle doğru şekilde ortaya koyabilirsiniz. 
Bu ay ne hissettiğinizi ifade etmeniz kolaylaşabilir.

Başak
Mayıs ayı, Son birkaç haftadır yaşanan sizleri hırpalayan kötü ko-
nuşmalardan uzaklaştıracak sizleri. Bu duruma sebep olanlar ile 
tartışmak onlara aynı şekilde cevap vermek yerine yapıcı olmaya ve 
durumları iyileştiren dönüşümlere odaklanabilirsiniz. 

Balık
Mayıs ayı sizin istikrarınız ve güvenliğiniz ile ilgili konularda geliş-
meler ile dolu bir ay. Sorunlu finansal meseleleri çözmeye çalışabilir 
başarılı olabilirsiniz. İş ve eğitim hayatınızda yeni fikirler bulabilir, 
kısa vadeli planlarınızı başarılı bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. 

Astroloji

Ne Pişirelim?

SOLDAN SAĞA. 
1. Fukara aşı bir balık – Deren  2. Iskatı olmayan – bir nota 
3. Rütbesiz asker – anahtar 4. Hilal – en iyi kat anlamında 
– bir nota 5. Ünlü yayılmış 6. Doğum hemşiresi – su verme 
7. Bir sofra gereci – abası olan 8. Taraf – yelken 9. Osman-
lının ilk zamanlarda etraftan alınan vergi – bir bağlaç 10. Hz. 
Ali taraftarı – opera şarkıcısı – iskambilde birli 11. Bir AVM 
adı – oyunda beraberlik 12. Bir nota – bir hayat sözü – gi-
yside takım 13. Zeban – ikili pilaj giysisi 14. Kuzu sesi – kur 
an cümlesi. 

YUKARIDAN AŞAĞI. 
1. Hainlik – Eş almaktan emir 2. İdam etmekten emir – boz 
kır – Beyan 3. Makine Kimya Endüstrisi – Milli Eğitim Bakan-
lığı – Bir eğlence yeri 4. Bir emir – Avuç içi – Ay evi 5. En sadık 
mahlük – Bodur gibi 6. Çorap goncu – Bir nota – Bir harfin 
okunuşu 7. Bıçak vurmaktan emir – Mah-İlgin 8. İz bırak – 
Derviş giysisi – Bir yabancı ajans 9. Amanlık – Sözleşme 
10. Bir organımız – Büyük ticareti yapan 11. Başkan vekili – 
Mitoloji.
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Çocuklar Muğla’da 
Turizmin Resmini Yaptı
Muğla Büyükşehir Belediyesi 15-22 Nisan Turizm Haftası’nda çocuklarda tu-
rizm bilincini arttırmak ve yaşadıkları kenti daha yakından tanımalarını sağla-
mak için “Muğla Turizmi Çiziyor” resim yarışması düzenledi
 Muğla Büyükşehir Belediye-
si ve Yatağan İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü işbirliği ile 
düzenlenen Muğla Turizmi 
Çiziyor resim yarışmasında 
‘Yeşilden Maviye Muğla’da 
Turizm’, ‘Geçmişten Geleceğe 
Bir Kültür Kenti Muğla’ ve ‘Pa-
letlerimizden Kâğıtlarımıza, 
Muğla’da Turizm’ konuların-
da resimler çizildi. Resimleri 
dereceye giren öğrencilere 
ödülleri Yatağan Bozüyük 
Kültür Evi’nde düzenlenen 
ödül töreninde Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Yatağan Belediye 
Başkanı Haşmet Işık, Yatağan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mus-
tafa Baykal tarafından verildi. 
Yatağan İlçe Milli Eğitim Mü-

dürü Mustafa Baykal Muğ-
la’nın mavisi, yeşili ile tu-
rizmde ilk akla gelen 
şehirlerden biri 
olduğunu, tu-
rizmin ülke 
ekonomisi-
ne büyük 
k a t k ı l a r ı 
olduğunu 
s ö y l e d i 
ve Muğ-
la’da ki 
turizm ça-
l ı ş m a l a r ı 
için Büyük-
şehir Bele-
diyesi’ne, ilçe 
belediyesine te-
şekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başka-
nı Dr.Osman Gürün; “Türkiye dünya 
turizmi içerisinde önemli bir marka. 
Turizmde toplum olarak bir bilinç-
lenme ve turizmin geleceği ile ilgili 
vizyonun belirlenmesi gerekiyor. 
Ülkemizde geçici yaşanan sıkıntılar 
nedeniyle 2015’de Muğlamıza gelen 
turist sayısı 3 Milyon 081 bin iken 
bu sayı 2016’da 1 Milyon 822 binle-
re düştü. Turizm sektöründe yaşa-
nan sıkıntıları iyi değerlendirip neleri 
doğru neleri yanlış yaptığımızı ortaya 
koyabilmeliyiz. Turizmde en önemli 
faktörlerden biri de Muğlalı hemşe-
rilerimizin, çocuklarımızın turizmin 
ne olduğunu, eldeki değerlerimizi 
bilmeleri, tanımaları ve sahip çıkma-
ları gerekliliğidir. Lagina’yı, Stratoni-
keia’yı henüz görmemiş, gezmemiş 
hemşerilerimiz var. Eğer biz değerle-
rimizi kendimize anlatamıyorsak, sa-
hiplenmiyorsak gelen turistlere bunu 

sunamayız. Muğla Turizmi Çiziyor 
resim yarışmasında çocuklarımızın 
resimlerinin birçoğunda sadece de-
niz, kum, güneş ve güneşlenen insan 
var. Turizmin sadece deniz, kum, gü-
neşten ibaret olmadığını, Muğla’nın 
coğrafi güzellikleri, tarihi değerleri, 
bilinen 110 ören yeri, yüzde 68 or-
man varlığı yanında kendine özgü 
mimarisi, bakır işlemeciliği, kilimleri, 
yaylaları, balı, zeytini, yöresel damak 
tatlarının da turizmde yeri olduğunu 
çocuklarımıza anlatmalıyız. Ayrıca 
bunların yanında Muğla dünyaya po-
zitif, sevgi ve hoşgörü ile bakan insan 
zenginliğine de sahip. Bütün bu de-
ğerlerimizle Muğlamızı hep birlikte 
geleceğe taşıyacağız. Resim yarışma-
sında emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi. 

Yatağan Belediye Başkanı 
Haşmet Işık’ta turizmde ta-

nıtımın önemli olduğu-
nu ve turizmin 12 

aya yayılması 
g e r e k t i ğ i n i 

söyledi ve 
Yatağan’ın 
L a g i n a’s ı 
ve Stra-
t o n i k e -
i a ’s ı n d a 
yapılacak 
çalışmalar 

ve tesis-
lerle bu de-

ğerlerimizin 
İzmir’in Efes’i 

gibi turist çekece-
ğini belirtti. 

“Çocuklarımız yaşa-
dıkları coğrafyadaki 
değerleri bilmeli, ta-
nımalı, sahiplenmeli-
ler”
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün 
turizmde bir bilinçlenme ve 
gelecekle ilgili bir vizyon çiz-
meleri gerektiğini, özellikle 
çocuklarımızın turizmin ne 
olduğunu, yaşadıkları coğraf-
yadaki değerlerini bilmeleri, 
tanımaları ve sahip çıkmaları 
gerektiğini söyledi. 


