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Muğla Büyükşehir Belediyesi, bir çok alanda hiz-
metlerini sürdürürken sağlık ve sosyal alanlarında 
da her geçen gün hizmetlerine yenilerini ekliyor. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İlçesi’ne yeni 
ve modern şehirlerarası Otogar yapımı için çalışma-
lara başladı.
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rafi İşaret Patentini devralmak için başvuruda bu-
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Muğla’nın 
Nüfusu Açıklandı: 
923.773

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2015-2016 yılı Adresi Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre 31 Aralık 2016 tarihi itiba-
riyle Muğla’nın nüfusu 14 bin 896 artışla 923 bin 773’e yükseldi. 2015 yılında 908 bin 877 olan Muğla nüfusu bir yıl içinde yüzde 16,3 artış 
göstererek 923 bin 773 rakamına ulaştı.

Büyükşehir, 13 İlçe, 568 Mahalle, 908.877 
Nüfus ile Muğla Türkiye’nin büyük il sı-
ralamasında 25. sırada bulunuyor. Yıllık 
nüfus artışının yüzde 0.15 olduğu Muğ-
la, ülke yıllık nüfus artış oranı yüzde 
0.13’ten yaklaşık 2 puan geride bulunu-
yor. Yüzde 13.2 genç nüfus oranıyla, 16.5 
olan ülke genç rüfus oranında geride yer 
alan Muğla, nüfus yoğunluğu oranında 
ibe ülke ortalamasının altında kalıyor. 
Buna göre Muğla; yüzde 71 oranla 102 
olan ülke oranının 30 puan gerisinde 
bulunuyor.

Türkiye’nin büyük il sıralamasında 908 bin 
877 nüfusuyla 25. sırada yer alan Muğla, 
245 bin 429 hektar tarım alanına sahip. 
Bunun yanında 831 bin 319 hektarı or-
manlık alan olan Muğla’nın tarım alanları 
içerisinde yer alan zeytin alanları 91 bin 
984 hektar. İlin turizm alanları ise 71 bin 
246 hektar civarında yer alırken, ilde 34 
bin 840 hektar alan Özel Çevre Koruma 
Bölgesi durumunda. Denize bakan coğ-
rafyasında toplam 131 koy bulunan Muğ-
la’da, 98 bin 780 hektar alan milli park sta-
tüsünde.

Doğal kaynakları, kültürel mirası ve üre-
tim değerleri ile büyük bir potansiyelin 
sahibi olan Muğla, Türkiye genelinde bir 
çok konuda ilk sırada yer alıyor. Muğla; 
deniz turizmi ve marina sayısında, turizm 
çeşitliliğinde, deniz ürünleri üretimi ve ih-
racatında, sığla yağı ve çam balı üretimin-
de Türkiye genelinde ilk sırada bulunuyor. 
Turizm gelirleri ve turist sayısında ve ba-
dem üretiminde üçüncü sırada bulunan 
Muğla, mermercilikte ise altıncı sırada bu-
lunuyor. 2015 verilerine göre Muğla ihra-
cat yapan iller arasında 25. sırada.

Rakamlarla Muğla
(KENT)

(KENT)
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Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, Muğ-
la il genelinde çalı-
şan basın mensupla-
rı ile bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün Muğla basınıyla 
bir araya gelerek Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2014-2016 yılları ara-
sında yaptığı 2017 yılında yapacağı 
hizmetleri anlattı.

2014-2016 Yılları Arasın-
da Muğlamıza 565 Mil-
yon Yatırım Yaptık
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 
MUSKİ olarak 2014-2016 yılları ara-
sında toplam 565 milyon 841 TL 
yatırım yaptıklarını söyleyen Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Os-
man Gürün, 2017 yılında da Muğ-
la’ya 470 milyon yatırım bütçesi 
ayırdıklarını belirtti. Muğla Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr.Osman Gü-
rün; “Muğla’da Büyükşehir Beledi-
yesi olarak yaklaşık üç yıldır hizmet 
veriyoruz. Muğlamızda olmayan 
bir belediyeyi kurarak kısa sürede 
vatandaşlarımıza hizmet vermeye 
başladık. 2014-2016 yılları arasında 
Muğlamıza Büyükşehir Belediyesi 
olarak 395 Milyon 792 Bin TL, MUS-
Kİ olarak 170 Milyon 049 Bin TL ol-
mak üzere toplam 565 Milyon 841 
Bin TL yatırım yaptık. 2016 yatırım 
bütçemizin gerçekleşme oranı yüz-
de 79.78. 2017 yılı için de Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi ve MUSKİ olarak 
Muğlamıza toplam 470 Milyon yatı-
rım bütçesi ayırdık.” dedi. 

Büyükşehir Muğ-
la’da Söz Verdiğimiz 
Hedeflerimizi Bir Bir 
Gerçekleştiriyoruz
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
hizmetlerini sunum halinde 
basın mensuplarına anlatan 
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün, 
Muğla’nın Büyükşehir Be-
lediyesi olmasından sonra 
birçok hizmetin Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yerine 
getirilmesinin vatandaşlar 
tarafından da memnuniyetle 
karşılandığını ve Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi’nin de birçok 
yenilikçi ve Türkiye’de ilk olan hiz-
metlerin altına imza attığını söyledi. 
Muğla’ya 2016 yılında 160 Milyon 
yatırımla 1000 km yol yapıldığını, 
MUSKİ tarafından suyu olmayan 28 
mahalle ve mevkiye ilk defa su götü-
rüldüğünü hatırlatan Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, Kısa Mola, Mor Yaşam Pro-
jesi, Engelsiz Plaj gibi Türkiye’de 
ilk, Evde Bakım Hizmeti, Alım ga-
rantili Çiçek, Trüf Mantarı, Toprak 
Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı, 
Ulaşımda Dönüşüm Projesi, Mavi 
Deniz Temiz Kıyılar Projesi, Haf-
riyat Alanları, Düzenli Katı Atık 
Depolama Tesisleri, Yerel Tohum 
Merkezi, MUTTAŞ Havalanı taşı-
macılığı gibi birçok yenilikçi, üre-
tici ve vatandaş odaklı hizmeti de 
hayata geçirdiklerini söyledi. 

Muğla’nın tüm ilçelerinden basın 
mensuplarının katıldığı Muğla 
Büyükşehir Belediyesi bilgilen-
dirme toplantısı daha sonra ga-
zetecilerin Muğla Büyükşehir 

Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün’e soruları ile devam etti. Bütün 
soruları birebir yanıtlayan Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Os-
man Gürün toplantıya katılan bütün 
basın mensuplarına teşekkür etti. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
hizmetleri, ilçelerine yapılan hiz-

metler hakkında Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün’e 
sorularını yönelten basın mensupla-
rı bilgilendirme toplantısı, ilçelerine 
ve Muğla’ya yapılan hizmetler için 
Başkan Gürün’e teşekkür ettiler. 

Büyükşehir Muğla Basını ile 
Bir Araya Geldi
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 
2016’da yollarda koyduğu 1000 
kilometrelik hedeflerini tamam-
ladı. 2017 hedefleri için çalışma-
larını aralıksız sürdürüyor. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı için hedeflediği 1000 ki-
lometrelik yol çalışması hedefini tamamladı. Yeni yolların yanı 
sıra sorumluluğunda bulunan yollarda oto korkuluk, çizgi, as-
falt kaplama, köprü gibi çalışmalarla daha güvenli ve modern 
yollar için çalışan Büyükşehir Belediyesi 2017 hedefleri için de 
çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
2014-2015 yıllarında 525 kilometre, 2016 yılında da 160 milyon-
luk yatırımla 1000 kilometrelik hedefe ulaşan Büyükşehir ekip-
leri, bu yıllarda 90 bin 948 metrelik oto korkuluk (çelik bariyer) 
çalışmasını da tamamladı.
Geniş bir coğrafya olan Muğla’da sorumluluğunda bulunan 
geniş ve zorlu yol ağında ekipler, vatandaşların en iyi şekilde, 
güvenli bir biçimde ulaşım sağlamaları için mesai gözetmeden 
çalışmalarını sürdürüyor.
2017 projeleri için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belir-
ten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “2016 
için 1000 kilometrelik bir hedef koymuştuk, şimdi bu hedefi 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ekiplerimiz zorlu 
şartlarda mesai gözetmeden yollarda yaptıkları çalışmanın yanı 
sıra karla mücadeleyi de başarılı bir şekilde yaptı. Yaklaşık 500 
kilometrelik bir yolda karla mücadele eden ekipler, vatandaşla-
rımızın güvenle yolculuk yapmalarını sağlamak için çalıştı. 2017 
ve sonrası için çok daha büyük proje ve hedeflerimiz var. Bu he-
deflere ulaşabilmek için var gücümüzle çalışıyor, hedeflerimize 
bir bir ulaşmak için uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı. 

2016 Tamam, 
                       Sıra 2017 Hedeflerinde
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60 yaşından sonra sanata 
merak sardılar - Tıkla İzle-
Bodrum’da Halk Eğitim Mer-
kezinin açtığı el sanatları 
kursları emekli bayanların 
ilgi odağı oldu. Yıllarca iş ha-
yatında ter döken bayanlar 
emekliliklerinde de boş dur-
muyor. Farklı sektörlerden 
emekli olan 60 yaşın üzerin-
deki hanımlar öğrenmenin 
ve üretmenin yaşı olmadı-
ğını yaptıkları el sanatlarıyla 
kanıtlıyor. Kurs öğretmenin-
den öğrendiklerini titizlikle 
uygulayan hanımlar üret-
tikleri eserlerle gençlere taş 
çıkartıyor. Mozaik kursunda 
bir araya gelen bayanların 
kimi boş zamanını değerlen-
direrek üretmenin keyfini 
yaşıyor, kimileri ise ürettik-
leriyle ev ekonomisine katkı 

sağlıyor. Tarihi motifleri ince 
ince işleyen hanımlar kursta 
da yeni arkadaşlıklar da edi-
niyor.
30 yıl kimya mühendisi ola-
rak çalıştıktan sonra emekli 
olarak Bodrum’a yerleşen 
Nuran Örge şunları söyle-
di: “Bodrum’a yerleştikten 
sonra iş hayatının enerjisine 
alışmış bir insan olarak ener-
jimizi el sanatları konusunda 
değerlendirmeyi düşün-
düm. Burada bize Bodrum 
Halk Eğitim Merkezinin ta-
nıdığı imkanlarla, hocamızın 
engin tecrübesi ve öğretileri 
ile bu yıl mozaik sanatı çalı-
şıyoruz. Haliyle yaşımız icabı 
çoluğumuz çocuğumuz ev-
lendi, evde karı koca olarak 
yalnız kaldık. Zamanımızı bu 
şekilde değerlendirip hem 

beğendiğimizi bir şeyler 
üretiyoruz hem de burada 
çok güzel bir arkadaşlık ve 
dostluk çerçevesi içerisinde 
çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz”dedi.
Kursların her yaştan insanla-
ra açık olduğunu ifade eden 
Kurs Öğretmeni Şahinde 
Başmanav da şu sözlere yer 
verdi “Kurslarımız, vaktini 
değerlendirmek isteyen, 
belli bir yaş üstünde olan 
kişilerin aynı zamanda da 
gençlerin bir meslek edin-
mek istiyorlarsa eğer bu 
kurslar tam onlar için. Okul-
larda 4 yılda 5 yılda aldığı 
eğitimi bu tip kurslarda bir 
dönemde ikinci dönemde 
daha üstüne koyarak öğre-
nip bir yepyeni bir meslek 
edinebiliyorlar”.

Kimi emekli kimi ev hanımı, 60 
yaşından sonra sanata merak 
saran bayanlar profesyonelle-
re taş çıkartıyor.

Kano Milli Takım 
Seçmeleri 
Köyceğiz’de Yapılıyor

60 yaşından sonra 
           sanata merak sardılar

Türkiye Kano Federasyonu 2017 yılı fa-
aliyet programında yer alan “Durgunsu 
Kano Aday Milli Takım ve TOHM Seçme 
ve Değerlendirme Test Yarışları” Muğ-
la’nın Köyceğiz ilçesinde yapılıyor.
Köyceğiz Su Sporları Merkezinde; Büyükler, gençler ve yıl-
dızlar kategorilerinde 200, 500 ve bin metre mesafeli par-
kurlarda gerçekleştirilen yarışların sonunda dereceye giren 
sporculara madalyaları takdim edilecek.
Öte yandan Kano Aday Milli Takım Kampının da Köyce-
ğiz’de yapılacağı öğrenildi.

(İHA)

(İHA)
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3 ÜRÜNE 
COĞRAFI 

IŞARET 
ALINACAK

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası 
Fethiye Domatesi, Kuzugöbeği 
Mantarı ve Tavşan Yüreği Zey-
tini’ne coğrafi işaret almak için 
çalışma başlattı. Bölgesinin mar-
ka değerini arttırma yönünde 

vizyonu ile hareket eden Fethiye 
Ticaret ve Sanayi Odası, 2017 yı-
lında coğrafi işaret konusundaki 
çalışmalarına ağırlık verileceğini 
açıkladı. Ocak ayı meclis toplan-
tısında bu üç ürüne coğrafi işaret 

alınması için ödenek ayrılması 
kararı alan FTSO coğrafi işaretle; 
Fethiye Domatesi, Kuzugöbeği 
Mantarı ve Tavşan Yüreği Zey-
tini’nin yurtiçi ve yurtdışında 
tanınırlığının artması sağlamak, 

ürünleri piyasada daha rekabet-
çi bir konuma getirmek ve Fethi-
yeli üreticinin gelirini arttırarak 
yöresel kalkınmanın hedeflendi-
ğini belirtti.

ITFAIYENIN ÇALIŞMALARI 
TAKDIR TOPLUYOR

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Dairesi Başkanlığı, 
yaptığı çalışma-
larla beğeni toplu-
yor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İt-
faiye Dairesi Başkanlığı, kuruldu-
ğu günden bu yana yaptığı ça-
lışmalarla beğeni topluyor. 2016 
yılında il genelinde 416’i ev yan-
gını olmak üzere, 25 işyeri, 156 
araç yangınına müdahale eden 
itfaiye ekipleri, 954 kurtarma ve 

kaza olaylarına müdahale ede-
rek, 2016 yılında toplam 4392 
olaya müdahale edilmiştir.
2014 yılından bu güne kadar 
1189 ev, 169  iş yeri, 546 araç 
yangını, 2079 kurtarma ve kaza 
olayına müdahale eden itfaiye 
ekipleri, iki yılda yaklaşık 600 or-
man ve fidanlık yangınına mü-
dahale ederek, toplamda  10700 
itfai olaya müdahale etmiştir. 
Yaptıkları müdahaleler ve diğer 
çalışmalarla vatandaşlardan be-
ğeni toplayan İtfaiye Dairesi Baş-
kanlığı, 2016 yılında da bu konu-
da bir çok ziyarete kapılarını açtı.
Vatandaşlardan, öğrencilere, 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
görev yapan personele de yan-

gın konusunda bilgiler veren ve 
65 bin kişiye ulaşan itfaiye ekip-
leri, çalışmalarını özveriyle sür-
dürmeye devam ediyor.
Yaptıkları müdahaleler ve çalış-
malardan dolayı 2016 yılında 50 
teşekkür mektubu aldıklarını, bu 
durumdan da büyük memnuni-
yet duyduklarını belirten Muğla 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Da-
iresi Başkanı Raşit Çöl “Kurulu-
şumuzdan bu güne kadar tüm 
çalışmalarımızı vatandaş odaklı 
yaptık. Onların önce canı sonra 
malını korumakla görevli oldu-
ğumuzu biliyor ve bu önemli 
görevi özveriyle yürütmeye çalı-
şıyoruz. Temennimiz kötü olayla-
rın yaşanmaması ve bize ihtiyaç 

duyulmaması fakat bize ihtiyaç 
duyulduğunda da anında ve en 
iyi şekilde yardımcı olmaya, gö-
revimizi en iyi şekilde sürdürme-
ye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 
“Personelimize yaptıkları özve-
rili çalışmalardan dolayı teşek-
kür ediyorum. Çalışmalarının bu 
yönde ve her zaman daha iyiye 
doğru gideceğine inanıyorum” 
diyen İtfaiye Dairesi Başkanı Çöl, 
mektupla, telefonla yada bizzat 
ziyaret ederek iyi dileklerini ak-
taran vatandaşlara da teşekkür-
lerini iletti.

(İHA)
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“13 Ilçede Kırsal Kalkınma Için 
Muğla Bir’i Kuruyoruz”

Bodrum Marmara Anao-
kulunda bulunan ‘Mutlu’ 
isimli tavus kuşu 3 gündür 
kayıptı. Bir iş merkezinin 
çatısında bulunan tavus ku-
şunu Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi itfaiye ekipleri kur-
tararak anaokuluna teslim 
etti. 
Bodrum Marmara Anaoku-
lu’nda bulunan ‘Mutlu’ isimli 
tavus kuşu 3 gün önce kaybol-
du. 9 Şubat Perşembe günü 
gelen bir ihbar üzerine tavus 
kuşu yakınlarda bulunan bir 
iş merkezinin çatısında görül-
dü. Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi itfaiye ekipleri yaptıkları 
çalışmayla iş merkezinin çatı-
sında bulunan tavus kuşunu 

kurtardı. Ekipler tavus kuşunu 
Bodrum Marmara Anaokulu 
Müdürü Müge Çoban’a teslim 
etti, öğrenciler ‘Mutlu’ ismini 
verdikleri tavus kuşunun geri 
gelmesiyle büyük sevinç yaşa-
dı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
itfaiye ekipleri Ocak ayı içeri-
sinde de bir çok olaya müda-
hale etti. Ekipler 30 ev, 2 işyeri, 
14 araç yangını, 17 su baskını 
ve 44 kaza-kurtarmada çalış-
malarını yaparken, 3 orman 
yangınına da müdahale etti. 
Muğla Büyükşehir Belediye-
si’nden yapılan açıklamada it-
faiye ekiplerinin her türlü can-
lıyı korumakla görevli olduğu 
vurgulandı. Açıklamada şu ifa-
deler yer aldı;

“Bodrum’da bulunan Marmara 
Anaokulu’nda bakılan tavus 
kuşu üç gün önce kaybolmuş 
ve ilgili birimlerin yaptığı ara-
ma sonrası bir iş merkezinin 
çatısında olduğu tespit edil-
miş. İtfaiye birimlerimize ge-
len ihbarla ekiplerimiz bahsi 
geçen iş merkezinin çatısın-
dan tavus kuşunu kurtararak 
okul yetkililerine teslim edil-
miştir. İnsanların can ve mal 
güvenliğini sağlamaya çalışan 
ekiplerimiz aynı titizlikle can 
dostlarımız olan hayvanları da 
koruyup, kurtarmakla görevli-
dir. İtfaiye ekiplerimiz gibi tüm 
birimlerimiz çalışmalarını her 
konuda titizlikle yürütmekte-
dir.

Turizm ve tarımın tetikleyici güç 
olduğu bölgemizde, kırsal kal-
kınmayı güçlendirmek için Atölye 
Muğla Bir projemizi hayata geçi-
riyoruz.
Birlikte kalkınmak için birlikte üretim yaklaşı-
mını benimseyen Atölye Muğla Bir’de, tarımsal 
çeşitliliği ve katma değeri destekleyen prog-
ram ve projeler, üretenler ve tüketenler ile bir-
likte geliştiriliyor.  
Muğla’nın on üç ilçesinin farklılığını çeşitlilik 
içinde korumak, her ilçenin farklılıkları ve ben-
zerliklerini, bir hedef doğrultusunda ortaklaş-
tırmak için kurulan Atölyede, hemşehrilerimiz 
sorunları tespit ediyor, çözüm yollarını buluyor, 
uygulamalar Muğla Büyükşehir Belediyesi ön-
derliğinde, on üç İlçe Belediyesi ile birlikte ha-
yata geçiriliyor.  
GÖRSEL No:1
Neden Kuruldu?
Atölye Muğla Bir olarak, BİR olmanın gücüne 
inanıyoruz, Birlikte Kalkınmak İçin Birlikte Üre-
tiyoruz.
Nasıl Çalışır?
13 ilçe için geliştirdiğimiz 13 proje ile kırsalda 
yenilik ve yaratıcılığı destekliyoruz.
Neler Yapar?
Üreten ve tüketenleri, kişiler ve kurumları bir 
araya getiriyor, Araştırma, Katılım ve Tasarım 
süreçlerini kurguluyor, kalkınma projelerini ha-
yata geçiriyoruz.
GÖRSEL No:2
Bir Keşif Atölyesi’nde; kır ve kıyılardaki sorun, 
olanak, ihtiyaç ve beklentileri keşfediyoruz.
Bir Üretim Atölyesi’nde; yerel yetenekler, bilgi 
ve deneyimlerle buluşuyor, fikir üretiyoruz.
Bir Tasarım Atölyesi’nde; Araştırma, Katılım, Ta-
sarım çağrılarını hemşehrilere açıyoruz.
Bir Doğa Atölyesi’nde; kent, kır ve kıyı kampla-
rında, gezici atölyelerde, doğada buluşuyoruz.

GÖRSEL No:3
Ortak amaç etrafında buluşan yaratıcı kişileri, 
Muğla için üreten hemşehrileri bir araya ge-
tirmek amacıyla, Hemşehri Birliği platformu 
kuruldu. Hemşehri Birliği, Muğla için üreten 
girişimci ve gönüllüleri Atölye Muğla Bir ile bu-
luşturan sosyal etkileşim platformudur. www.
muglabir.com adresinden Hemşehri Birliği’ne 
katılın, yetenekli hemşehriler ağının parçası 
olun. Fikir Birlikleri kurun, ortak amaç etrafında 
kümelenen hemşehrilerinizle buluşun. Proje 
ve etkinlik önerilerinizi paylaşın. Tasarım çağ-
rılarını takip edin, Muğla’daki kırsal kalkınma 
hareketinin parçası olun. 
GÖRSEL No:4
13 İlçe 13 Proje
13 ilçe için geliştirdiğimiz 13 proje ile kırsalda 
yenilik ve yaratıcılığı destekliyoruz. Proje de-
taylarını web sitemizden inceleyerek önerileri-
nizi bize ulaştırabilirsiniz.
GÖRSEL No:5
Sarıkız
İmece kültürü canlandırarak, sütü pazara en 
hızlı ve sağlıklı sunarak, köylünün gelirini nasıl 
artırabiliriz?
Kır Çiçeği
Köylüye alım garantisi verilerek süs bitkiciliği 
geliştirilerek, bölge köylerini nasıl kalkındırabi-
liriz?
Çam Balı
Geleneksel arıcılık deneyimini ve ürün çeşitlili-
ğini, ekonomik kalkınmayı sağlayacak biçimde 
nasıl yeniden ele alabiliriz?
Yeşil Yolculuk
Mavi yolculuk ile yeşil yolculuğu entegre ede-
rek, yeni rotaları nasıl kurgularız?
Bahçe Kent
Muğla’da kent ve kır birlikteliğini sağlayan bah-
çe kentler akımını nasıl başlatabiliriz?
Sepet
Yerel deneyimi yaşatarak, yerel üretimi nasıl 

kalkındırabiliriz?
Sarnıç
Susuz yaz yaşanmaması için yağmur suyunu 
nasıl değerlendiririz?
Sefertası
Kıyı ve kırlarda kültürel ve doğal turlara katılan 
turistlere yöre mutfağını nasıl tanıtırız?
Mitoloji
Geçmişin kökeni olan mitoloji ile günümüz 
arasında bir köprü oluşturup, coğrafya ile bü-
tünleşmiş düşünsel yolculuklar kurgulayabilir 
miyiz?
Hemşehri
Anadolu ve Ege coğrafyasının buluştuğu bu 
özellikli coğrafyadaki kimlikler ve kişiliklerle 
yeni bir hemşehrilik bilinci geliştirebilir miyiz?
Güzergah
Turistlerin keyif ve keşif duygusu içinde Muğ-
la’nın değerlerini fark etmeleri için, evrensel bir 
iletişim dili geliştirebilir miyiz?
Tasarla TAK
Geçmişin izleri, geleceğin çizgilerini buluştu-
ran yaratıcı ürünleri nasıl tasarlayabiliriz?
Katman
Ortak coğrafya ve katmanlaşmış kültürleri bü-
tünleştirici süreçlerini nasıl bütünleştirebiliriz?
Buluşmalar Başlıyor
4 Mart tarihinde Menteşe’de gerçekleştirdiği-
miz ilk buluşmada, gönüllülerimizle bir araya 
geldik. Atölye Muğla Bir’in çalışma prensibi ve 
projeleri tartıştık, katılımcıların önerilerini din-
ledik. 
Web sitemizde, ‘Menteşe Buluşması’ fikir bir-
liğine katılarak Menteşe Buluşmalarını takip 
edebilirsiniz.
Görsel No:5
Facebook (atolyemuglabir) sayfamızı takip 
ederek ya da Hemşehri Birliğine (muglabir.
com) katılarak, diğer buluşmalarımızdan ha-
berdar olabilirsiniz.
 LOGO Görsel No:6

‘MUTLU’YU 
 ITFAIYE KURTARDI
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“HER ANDA HER ALANDA 
VATANDAŞIN HIZMETINDEYIZ”

Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi, 
bir çok alanda 
hizmetlerini sür-
dürürken sağlık 
ve sosyal alanla-
rında da her ge-
çen gün hizmet-
lerine yenilerini 
ekliyor. 
Bir çok alanda hizmetlerini 
sürdüren ve her geçen gün 
hizmetlerine yenilerini ek-
leyerek daha çok vatandaşa 
ulaşan Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi, sağlık ve sosyal alan-
larda da bir çok projeye imza 
attı. 
 “Mor Yaşam” projesi ile ceza-
evindeki çocuk ve kadınlara 
ulaşan Büyükşehir Belediye-
si, “Kısa Mola”, “Engelsiz Plaj” 
gibi projelerle de engelli va-

tandaşlara hizmet veriyor. 
“Paylaşarak Sevindir” projesi 
ile bağışlanan malzemelerle 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaşan 
Büyükşehir Belediyesi, sosyal 
alandaki projelerine bir yeni-
sini ekledi. Geçtiğimiz Ocak 
ayında başlatılan “Soğuktan 
Sıcağa” projesi ile Menteşe 
Bayır Mahallesi’nde evsizler 
için yuva kurulurken, sokakta 
yaşayan vatandaşlar misafir 
ediliyor, yemek, temizlik ve 
giysi ihtiyaçları karşılanıyor. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
sağlık alanında Evde Bakım 
Hizmetleri kapsamında ise 
bu güne kadar 9827 ilk hane 
ziyareti gerçekleştirirken, bu 
hanelerde 68 bin 450 tıbbi 
müdahalede bulundu. Bü-
yükşehir belediyesi sağlık 
ekipleri 15 bin 951 genel ba-
kım hizmeti verirken, 7 bin 
775 hasta nakli gerçekleştir-
di. 

“Sosyal belediyecilik 
anlayışıyla hizmetle-
rimizi sürdürüyoruz”

Hizmetleri değerlendiren 
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün 
“Sağlık ve sosyal alanda yü-
rüttüğümüz hizmetlere her 
geçen gün bir yenisini ekle-
yerek daha fazla vatandaşa 
ulaşmayı hedefliyoruz. Tüm 
hizmetlerimizle Muğla’yı ku-
cakladığımız gibi, sağlık ve 
sosyal alanda da aynı anla-
yışla hizmetlerimizi sürdürü-
yoruz. İhtiyaç sahibi ve zor 
durumda olan tüm vatan-
daşlarımıza çeşitli projelerle 
hizmet verirken, il genelinde 
yaşam standartlarını daha iyi 
hale getirmek için çalışıyo-
ruz.” İfadelerini kullandı. 
Çalışmalara ara vermeden 
devam ettiklerini belirten 
Başkan Gürün “Ulaşımdan 
sağlığa, yollardan suya, çev-
reden tarıma kadar bir çok 
alanda hizmetlerimizi sosyal 
belediyecilik anlayışıyla sür-
dürüyoruz.” Dedi.  
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Avrupa World Beauty Fitness & 
Fashion yarışmasında Muscle 
Model birincisi olan Ersen Özne-
sil Londra’da düzenlenecek olan 
Dünya Şampiyonasında Türkiye 
ve Kıbrıs’ı temsil edecek. Özne-
sil’in antrenörlüğünü ise Hollan-
dalı eşi Anne Öznesil yapıyor.

Türkiye ve Avrupa şampiyonu olan milli sporcu 
Ersen Öznesil, Londra’da düzenlenen World Be-
auty Fitness & Fashion yarışmasında Muscle Mo-
del (kas modeli) branşında birinciliğiyle büyük 
bir başarıya imza atmıştı. World Beauty Fitness 
& Fashion yarışmasında Muscle Model (kas mo-
deli) Avrupa 1’inciliğini ilk kez Türkiye’ye getiren 
Öznesil, Ağustos ayında Londra’da düzenlene-
cek olan Dünya şampiyonasına katılıyor.
ANTRENÖRÜ HOLLANDALI EŞİ
24 - 27 Ağustosta Londra’da düzenlenecek 2017 
Dünya World Beauty Fitness & Fashion yarış-
masında Muscle Model dalında Türkiye’yi tem-
sil edecek olan Öznesil’e Hollandalı eşi Anne 
Öznesil ise büyük destek veriyor. Her gün milli 
sporcu ile birlikte antrenmana giden Anne, eşi-
nin antrenörlüğünü yapıyor. Anne, günde 2 saat 
boyunca hem spor yapıyor hem de eşini Dünya 
Şampiyonasına hazırlıyor.
DÜNYADA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK
Avrupa birinciliğini ilk kez Türkiye’ye getirerek 
büyük bir başarı elde eden 34 yaşındaki sporcu 
Öznesil Dünya Şampiyonasında da iddialı ol-
duğunu açıkladı. Bodrum’da bir otelde fitness 
hocalığı yapan Öznesil sporcu yetiştirmeyi de 
ihmal etmiyor. Londra’daki O2 Arena’da gerçek-
leştirilecek olan dünyanın en iyi kas modellerini 
ve fitness modellerinin seçildiği şampiyonadan 
kas modeli sıkletinde yarışacak olan Öznesil, 
Avrupa birincisi olarak Pro Card almaya da hak 
kazanmıştı. Öznesil, elde ettiği bu başarı ile dün-
yanın en iyi sporcularıyla yarışacak.
Milli sporcu Öznesil Dünya şampiyonasına en 
iyi şekilde hazırlandığını anlatarak “Dünya’da 
Türkiye’yi ve Kıbrıs’ı temsil edeceğim. Ağustos 
ayının 24 ile 27’si arasından Londra’da olacak ya-
rışma. Normalde başka ülkede olacaktı yarışma 
ama geri Londra’ya alındı. Bu benim için büyük 
bir şans. Geçen sene aynı ülkede Avrupa şampi-
yonu olmuştum. Aynı arenada yine bir şampi-
yonluk alacağımı düşünüyorum. Hazırlıklarımız 
güzel gidiyor. Eşim ile beraber hazırlanıyoruz bu 
yarışmaya. Eşimde benim yanımda antrenörüm 
olarak gelecek. Türkiye’den daha önce Avrupa 
şampiyonluğunu alan olmamıştı. Dünya şam-
piyonasına ise profesyonel olarak gidiyorsunuz. 

Şu anan kadar buradan bir 
derece alan yok. İlk ben ol-
mayı hedefliyorum. İnşallah 
bu şampiyonluğu Bodrum’a 
getiririz. Geçen senede id-
dialı konuşmuştuk ve İddia-
mızı gerçekleştirmiştik çok 
şükür. Bu sene hedeflerimiz 
büyük. İyi hazırlanıyorum 
ama hem maddi hem ma-
nevi olarak zorluklar çeki-
yoruz. Desteğe ihtiyacımız 
oluyor. Bu dönem içerisinde 
arkadaşlarımız, dostlarımız 
ve ailemiz bizlerle beraber. 
Önderler yapı market sahibi Önderbey ve gast-
ro mutfak sahibi Berkan Köroğlu desteklerini hiç 
esirgemediler sağ olsunlar. Eşime çok teşekkür 
ediyorum. Antrenmanlarımda eşim bana yar-
dımcı oluyor, beslenme şeklime dikkat ediyor, 
yardımcı oluyor. Şu anda günde 2 saat yakın ha-
zırlık, antrenman yapıyorum. Benim asıl hazırlık 
sürecim 12 hafta boyunca sürecek. Haziran ayın-
da daha sıkı bir antrenmana başlayacağım. Form 
düzeyimi fazla bozmadan antrenmanlarıma de-
vam ediyorum. 12 hafta boyunca yapacağımız 
diyet ve antrenmanlar çok daha ağır olacak. Eli-
mizden geldiği kadar iyi hazırlanıp o yarışmada 
derece alacağız”dedi.
GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU
Vücut geliştirme yapan geçlere tavsiyelerde 
bulunan Öznesil, vücut geliştirme ve beslenme 
için birçok é mail ve telefon aldığını söyleyerek, 
“genç arkadaşlarımız bu işi kısa yoldan nasıl ya-
parız diye düşünüyorlar. Nasıl biran önce vücut 
geliştirme yaparım diyorlar ama bu yanlış bir 
yol. Vücut geliştirmek uzun süreçli bir yol. Spor 
bir yaşam tarzı. Bizim yaptığımız bu spor iyi bes-
lenme ve düzgün bir yaşamın olması gerektirir. 
Vücut geliştirme yapan arkadaşlarımıza önce-
likle doğal beslenmelerini tavsiye ediyorum. 
Düzenli olarak spor yapmalarını tavsiye ediyo-
rum. İnternet sitemden olsun sosyal medyadan 
olsun zaman zaman 
bu spora gönül ver-
miş arkadaşlarla 
tecrübelerimi pay-
laşıyorum. Bu spo-
run en başta olması 
gereken şey yüzde 
60 beslenme, diğer 
kalan yüzde 40 ise 
spor ve dinlenme”i-
fadelerini kullandı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE’DE YAPILA-
CAK
Türkiye’de ilk kez Avrupa Şampiyonasının yapı-
lacağını müjdeleyen Öznesil “İstanbul’da Avru-
pa şampiyonası yapılacak. Tam tarih belli değil 
ama yakın dönemlerde bununla ilgili bir tarih 
belirlenecek. Bu şampiyona ile ilgili çalışmalar 
yapıldı. Bu da bizim için çok büyük bir başarı, 
Avrupa World Beauty Fitness & Fashion yarışma-
sının Türkiye’de yapılması. Avrupa’da çok büyük 
bir ilgi gören bir yarışma bu. Dünya basını ve 
Avrupa tarafından izlenen bir yarışma. Bu yarış-
manın İstanbul’da olması çok güzel bir şey. Bu 
yarışmada Dünya’nın en iyi bay, bayan Fitness ve 
Muscle modelleri gelip yarışacaklar. Bunun için 
Avrupa basını da İstanbul’da olacak. Yakın bir 
dönem içerisinde yarışma tarihide belli olacak.
“EŞİM ŞAMPİYON OLACAK”
Öznesil’in Hollandalı eşi Anne’ye ise bu yarışma-
nın hedefleri olduklarını ifade ederek “Eşimin 
şampiyon olacağına inanıyorum. Bu bizim en 
büyük hedefimiz ve bunu en iyi şekilde yapaca-
ğız. Eşime sonuna kadar destekliyorum. Ve onu 
en iyi şekilde bu yarışmaya hazırlayacağım”dedi.

DÜNYA 
ŞAMPIYONASINA 
EŞI HAZIRLIYOR

(İHA)
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Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi, “Muğla 3. Ulusal Ka-
rikatür Yarışması” ile ka-
rikatüristleri ve karikatür 
severleri bir araya getiriyor. 

Konusu “Düşünce Özgürlüğü” olan yarışma-
nın son başvuru tarihi 25 Mayıs 2017 olarak 
belirlendi. Amatör ve profesyonel herkesin 
katılabileceği yarışmanın sonuçları 29 Mayıs 
2017 günü ilan edilecek. 
Düzenlene yarışmanın jüri üyeleri ise şu 
isimlerden oluşuyor: Gürbüz Doğan Ekşi-
oğlu (Yrd. Doç. Yeditepe Ün. Öğrt. Gör.-Ka-
rikatürcü), Şevket Yalaz (Karikatürcü), Sait 
Munzur (Karikatürcü), A. Kadir Uslu (Karika-
türcü), Savaş Ünlü (Mizah Yazarı), Mehmet 
Selçuk (Karikatürcü-Koordinatör) ve Muğla 
Büyükşehir Belediyesi temsilcisi.  Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 
sanata her zaman destek vereceklerini be-
lirterek; “Karikatür yarışması, fotoğraf yarış-
ması, tiyatro oyunlar, konserler gibi sanatsal 

etkinlikler bizim için çok önemli. Karikatür 
yarışmamızın bu sene konusu “Düşünce 
Özgürlüğü”. Bu konuda sanatçılarımızdan 
çok güzel eserler geleceğine inanıyorum.” 
Dedi.  Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma 
şartnamesine www.mugla.bel.tr adresinden 
ulaşabilirler. Yarışmacılar şartnameye uygun 
olarak hazırlanmış eserlerini Muğla Büyük-
şehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Şube Müdürlüğü Menteşe- Muğla adresine 
ulaştıracaklar. 

STRES VE STRES 
ILE BAŞA ÇIKMA 

YÖNTEMLERI 
Stres, tehlikeli durum-
dan kurtulmak için vücu-
dun karşı tarafa verdiği 
reaksiyondur. Beynimiz 
bir tehdit hissettiğinde, 
vücudumuzdaki bazı 
kimyasal reaksiyonlar 
zarar görmemizi önle-
mek için karşı hareket 
sağlar. Kalp atışı hızlanır, 
nefes alış verişi artıp kas-
lar gerginleşir bu bizi ha-
rekete hazır hale getirir. 
Bu reaksiyon ‘savaş ya da 
kaç’ olarak bilinen stres 
yanıtıdır. Tüm stresler 
zararlı değildir. Stres bo-

yutu yüksek olmaz ise, 
görevlerimizi yerine ge-
tirmemiz için bizi motive 
edip daha başarılı olma-
mızı sağlayabilir.

Birçok insan motive olabilmek 
için belli bir miktar strese ihtiyaç 
duyar. Yoğun baskı altında ya da 
tamamen serbestken insanların 
üretkenlik seviyelerinin düştüğü-
nü, biraz baskı altındayken daha 
iyi çalışıp üretken olabildiklerini 
görebiliriz. İş ortamınızda hiçbir 
değişiklik, heyecan olmadığını 
çok sıkıldığınız zamanları düşü-
nün, böyle durumlarda yaşadığı-
nız stresi hatırlayacaksınız.
 Eğer yoğun ve uzun süreli olarak 
strese maruz kalınırsa vücut bir 

şeylerin yanlış gittiğine dair ikaz 
verecektir. Bu belirtiler fiziksel, bi-
lişsel, duyusal, davranışsal olarak 
kendini gösterebilir ve bu durum 
göz ardı edilmemelidir. Belirtile-
re örnek vermek gerekirse; baş 
dönmesi, genel ağrı, diş gıcırdat-
ma, çene sıkma, hazımsızlık, baş 
ağrısı, kas gerginliği, uyku sorun-
ları, kalp çarpıntısı, yorgunluk, 
bitkinlik, titreme, kilo kaybı ya 
da kilo alımı gibi fiziksel belirtile-
rin yanı sıra öfke, kaygı, ağlama, 
depresyon, sinirlilik, negatif dü-
şünce, konsantrasyon problem-
leri, unutkanlık, yetersizlik gibi 
duygusal belirtileri, davranışsal 
boyutta ise; sorumluluk almak-
tan kaçınma, ayak bacak sallama, 
tırnak yeme, artış gösteren sigara 
ve alkol kullanımı olabilir.

Stresle baş edebilmek için öne-
rilebilecek ipuçlarını da şöyle sı-
ralayabiliriz:  Stresten kurtulmak 
için alkol ve gıda tüketimini ar-
tırmayın, beslenmenizi kontrol 
altında tutun, gerektiğinde ‘ha-
yır’ demeyi öğrenin çünkü insan-
ların beklentilerini ve taleplerini 
her zaman karşılayamazsınız. 
Mümkünse düşük tempolarda 
egzersiz yapın, iyi hissetmenizi 
sağlayacaktır. Yapabileceğiniz ve 
denetim altında tutabileceğiniz 
sorumlulukların farkında olun. 
Her gün mutlaka dinlenmek için 
kendinize zaman ayırın. Gerçek-
çi, ulaşılması mümkün hedefler 
belirleyin. Stresli durumlar, in-
sanlar arası ilişkilerden kaynak-
lanıyorsa, sorunları bu kişilerle 
paylaşın.

3. ULUSAL  
KARIKATÜR 
YARIŞMASI BAŞLIYOR
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RUHUMUZU
DOYURACAK 
IKI ETKINLIK

Nejat ALTINSOY

Konuk Yazar

DÖRT MEVSIM MUĞLA 
FOTOĞRAF YARIŞMASI BAŞLIYOR
Muğla Büyükşehir Belediye-
si “Dört Mevsim Muğla” baş-
lığı altında ulusal bazda fo-
toğraf yarışması düzenliyor. 
Muğla’nın dört mevsim güzellikleri ile 
tanıtılması amacı ile başlatılan fotoğ-
raf yarışması, Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu tarafından da onaylana-
rak takvime alındı. 30 Eylül tarihine 
kadar devam edecek olan başvurular 
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
web sitesinden yapılabilecek. 
Düzenlenen ulusal fotoğraf yarışma-
sına amatör ve profesyonel bütün fo-
toğraf sanatçılarını davet eden Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün ; “ Muğla sadece yaz mev-
simi ile değil, kış ve bahar mevsim-
lerinin de çok güzel geçtiği bir kent. 
Ayrıca yalnız turizm bölgeleri ile değil 
tarım ve kültürel değerlerin, güzellik-
lerin fotoğraf sanatçılarımız tarafın-

dan da fark edilmesini ve bu sayede 
bu cennet bölgenin tüm Türkiye’de 
tanınmasını istiyoruz. Yarışmamıza ka-
tılacak olan bütün fotoğrafçılarımıza 
şimdiden teşekkür ederim.” Dedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin dü-
zenlemiş olduğu yarışmaya 18 yaşını 
doldurmuş herkes katılabiliyor. Son 
katılım tarihinin 30 Eylül olduğu ya-
rışmada jüri üyeliğini, fotoğraf sanat-
çıları Nevzat Çakır, Çerkes Karadağ, İsa 
Çelik, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federas-
yonundan ve Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi’nden birer temsilci yapacak. 
Yarışmada birinci olan fotoğrafa 5000 
TL, ikinciye 4000 TL, üçüncüye 3000 
TL, mansiyon kazanan fotoğrafa ise 
750 TL ödül verilecek. Dört Mevsim 
Muğla fotoğraf yarışmasının şartna-
mesine itibariyle http://www.tfsf.org.
tr ve www.mugla.bel.tr adresinden 
ulaşılabilir. 

Hasan Hüseyin’in ‘durum’ bildi-
ren şiirinden bir dize ile başlaya-
lım.
“Yaprak döker bir yanımız / bir 
yanımız bahar bahçe”…
İnsan bir dizeye sığar mı?
Yalan yok, biz bu dizenin içine sı-
ğıp, dönüp duranlardanız.
Siyaset; yaprak döken yanımızı,
Sanat; bahar bahçemizi oluştu-
ruyor.
Ne yazık;
Siyaset kadar sanat yazamıyo-
ruz.

Keşke her gün;
Yaprak dökümü yerine, bahar bahçe 
yazabilsek.
Bir türlü beceremiyoruz.
Ama bugün,
Bugün menüde siyaset yok.
Menüde bugün; sanat var.
***
Muğla Büyükşehir Belediyesi iki 
önemli etkinlik açıkladı.
İlki Dört Mevsim Muğla Ulusal Fo-
toğraf Yarışması.
İkincisi de Muğla 3. Ulusal Karikatür 
Yarışması.
Her iki etkinlikte ruhumuzu doyura-
cak türden.
Fotoğraf etkinliği bizi hemşehrimiz, 
Nevzat Çakır ustamızla, fotoğraf sa-
natçıları Çerkes Karadağ ve İsa Çelik-
le buluşturacak. Fotoğraf sanatının 
bu üç önemli ismi etkinliğin jürisin-
de yer alacak.
Fotoğraf sanatına ilişkin önemli bir 
bakış açısının yanında Nevzat Çakır, 
edebiyat dünyasına da iki eser sun-
du.
“Sabır Çıkmazı ve Üç Kar Tanrıçası”
Merak eden; arasın, bulsun ve oku-
sun.
Böylesi ulusal bir etkinlikte Nevzat 
Çakır’ı doğduğu topraklarda yeni-
den görmek, ötesinde Çerkes Kara-
dağ ve İsa Çelik gibi fotoğraf sanatı-
nın usta isimlerini burada ağırlamak 

heyecan verici.
Etkinliğin gerçekleşmesinde pay-
daş olan Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu’nu da unutmamak 
gerek. Umarız etkinliğin içine “Bir 
kentin tanıtımında fotoğrafın öne-
mi” başlıklı bir söyleşi yer alır ve 
biz sanatla beslediğimiz ruhumu-
zu tıka basa doyururuz.
Etkinliğin içeriğine yönelik bizim 
bir şey söylememize gerek yok.
Zira Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün’ün etkin-
liğin içeriğine yönelik “Muğla sa-
dece yaz mevsimi ile değil, kış ve 
bahar mevsimlerinin de çok gü-
zel geçtiği bir kent. Ayrıca yalnız 
turizm bölgeleri ile değil tarım ve 
kültürel değerlerin, güzelliklerin 
fotoğraf sanatçılarımız tarafından 
da fark edilmesini ve bu sayede bu 
cennet bölgenin tüm Türkiye’de 
tanınmasını istiyoruz” açıklaması 
özlenen ve hak edilmiş bir vizyonu 
ortaya koyar nitelikte.
***
Fotoğraf ustası Nevzat Çakır’dan 
bir diğer hemşehrimize Karikatür 
Sanatçısı Mehmet Selçuk’a geçe-
lim. Zira Muğla 3. Ulusal Karikatür 
Yarışması, Karikatürist Mehmet 
Selçuk koordinatörlüğünde ger-
çekleştirilecek.
Yarışmanın bu yıl ki teması; “Dü-

şünce Özgürlüğü”…
Kentin demokrasi inancına, 
barış ve hoşgörü misyonuna 
yakışan bu etkinliğin jürisin-
de de karikatür ve mizahın 
önemli isimleri yer alıyor.
Yrd. Doç. Gürbüz Doğan Ekşi-
oğlu, Şevket Yalaz, Sait Mun-
zur, A. Kadir Uslu, Savaş Ünlü 
ve Mehmet Selçuk’tan oluşan 
juri ile yeniden buluşulacak.
Belirtmekte fayda var.
3. Ulusal Karikatür Yarışma-
sı’nda ‘Turhan Selçuk’ unutul-
muş değil.
Turhan Selçuk, etkinlikte özel 
bir ödülle anılacak.
***
Yukarıda ifade ettik.
“Siyaset; yaprak döken yanı-
mızı, sanat; bahar bahçemizi 
oluşturuyor. Ne yazık; siyaset 
kadar sanat yazamıyoruz” de-
dik.
“Keşke her gün; Yaprak dökü-
mü yerine, bahar bahçe yaza-
bilsek” diye de ekledik.
Muğla Büyükşehir Belediye-
si’nin kentin vizyonuna ve 
misyonuna, ötesinde tanıtı-
mına yönelik bu iki etkinlik 
ruhumuzu doyuracak türden 
etkinlikler.
Emeği geçenleri kutlayarak 
sonlayalım…
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Milas Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
1996 yılında Sü-
mer Holding tara-
fından alınan Mi-
las El Halılarının 
Coğrafi İşaret Pa-
tentini devralmak 
için başvuruda 
bulundu.

Milas halılarının Coğrafi İşaret 
Patenti Sümer Holding’den dev-
ralmak için üç yıldır görüşmeleri-
ni sürdüren MİTSO içinde, patent 
hakkını elinde bulunduran kuru-
luşun vazgeçme hakkının da bu-
lunduğu yasanın TBMM Genel 
Kurulunda kabul edilmesinin ar-
dından hemen Sümer Holdinge 
devralma başvurusunu yaptı.
Milas zeytinyağının coğrafi işa-
ret patent tescilini alarak ilçenin 

zeytinyağı üretiminde adeta bir 
devrim yapan Milas Ticaret ve 
Sanayi Odası şimdi de 1996 yı-
lında Sümer Holding tarafından 
Coğrafi İşaret Tescili yapılan Mi-
las El Halılarının patent hakkını 
devralmak için yazılı başvuruda 
bulundu. Sınai Mülkiyet Kanunu-
nun TBMM Genel Kurulunda ka-
bulünden hemen sonra MİTSO, 
kanununun uygulamasına yöne-
lik usul ve esasları belirleyecek 
olan yönetmeliğin çıkmasını bile 
beklemeden Milas El Halılarının 
Coğrafi İşaret haklarını devral-
mak için başvurusunu yaptı.
13. yüzyıldan bu yana Milas’ta 
dokunmakta ve Avrupa ülkele-
rine ihraç edilmekte olan Milas 
Halıları, Anadolu’da dokumak-
ta olan 21 el halısı ve 3 kilimle 
birlikte Sümer Holding tarafın-
dan Türk Patent Enstitüsü’ne 
21.06.1996 tarihinde, 15’inci sıra-
da “Milas El Halıları” adıyla Coğ-
rafi İşaret olarak tescil ettirilmişti. 
MİTSO, Sümer Holding’in özel-
leştirilme ve tasfiye süreci başla-
dığında Milas Halılarının Coğrafi 
İşaret kullanım haklarını devral-

mak için girişim başlatmıştı. 
Ancak Coğrafi İşaretlerin devrine 
ilişkin açık bir yasal hüküm olma-
ması nedeniyle devir gerçekleş-
memişti. MİTSO’nun başlattığı 
girişimle birlikte Coğrafi İşaret 
tescil süresinin dolmasına az 
bir zaman kala Sümer Holding, 
elinde bulundurduğu 21 el halı-
sı ve 3 kilimin Coğrafi İşaret tes-
cil haklarını kaybetmemek için 
tescil yenileme çalışması başlat-
mıştı. Sümer Holdingin Milas’tan 
başlattığı tescil yenileme çalış-
masıyla birlikte halı ve kilimlerin 
Coğrafi İşaret tescil hakları süresi 
uzatılmıştı.
MİTSO’nun Coğrafi İşaretli ürün-
lerin patent tescillerinin devre-
dilmesini kolaylaştıran düzenle-
me yapılması için TOBB’a, TOBB 
Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na, 
Muğla Milletvekillerine yaptığı 
başvurular sonunda olumlu so-
nuç verdi. MİTSO’nun Coğrafi 
İşaret haklarının devrini kolay-
laştıran istemi Sınai Mülkiyet Ka-
nunun 52. maddesinde yer aldı.
Sınai Mülkiyet Kanununun 
TBMM Genel Kurulundan geç-

mesi üzerine daha yasanın uygu-
lanmasını düzenleyen yönetme-
lik bile çıkmadan MİTSO, Milas El 
Halılarının Coğrafi İşaret patent 
haklarını devralmak üzere Sümer 
Holdinge başvuruda bulundu.
MİTSO Yönetim Kurulu Başka-
nı Reşit Özer, “Kaç yıldır Coğrafi 
İşaret patent haklarının devrini 
düzenleyen yasanın çıkmasını 
bekliyorduk. Bir yandan Sümer 
Holding ile görüşmelerimizi sür-
dürürken bir yandan da TOBB’a 
ve Muğla Milletvekillerimize is-
teğimizi yazılı raporlar şeklinde 
ilettik. Görüşmelerimizde isteği-
mizi dile getirdik, derdimizi, bek-
lentimizi anlattık. Sonuçta Sınai 
Mülkiyet Kanunu istediğimiz şe-
kilde çıktı. Hemen biz de Sümer 
Holding’e başvurumuzu yaptık. 
Kendileri zaten tasfiye sürecinde 
oldukları için isteğimizi olumlu 
karşılıyorlar. Şimdi yasanın uygu-
lama yönetmeliğinin çıkmasını 
bekleyeceğiz” diye konuştu.

MILAS HALILARINA 
COĞRAFI IŞARET

(İHA)
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İl genelindeki hizmetlerini bir bir gerçek-
leştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Su 
ve Kanalizasyon anlamında da 2017 yılın-
da yeni bir atağa geçiyor. Kuruluşundan bu 
yana yaklaşık 171 Milyon TL’lik yatırım yapan 
Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel 
Müdürlüğü, yeni yatırımların startını vermek 
için Dünya Bankasının alt kuruluşu olan İl 
Bank A.Ş. ile yaklaşık 250 Milyon TL’lik kredi 
anlaşması yaptı.  Dünya Bankasına resmi ola-
rak başvuru yapan 4 büyükşehir belediyesi 
arasında kredi almaya hak kazanan Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir 
Belediyesi oldu. İl Bank A.Ş. Genel Müdür-
lüğü binasında gerçekleşen imza törenine 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, İl Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mücahit Demirtaş, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUS-
Kİ) Genel Müdürü Baki Ülgen, Genel Müdür 
Yardımcısı Cem Yaşar ile diğer ilgililer katıldı. 
Tören de konuşan Muğla Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın yeni 
bir büyükşehir olduğunu hatırlatarak şunları 
söyledi;
“Bildiğiniz gibi Muğla yeni büyükşehir oldu. 
Ama Muğla’da Büyükşehir olmadan önce 
396 köy 49 belde vardı, şimdi 13 ilçe 565 

mahallemiz var.  Bu büyük coğrafyada sağla-
dığımız krediler ve kendi bütçemizle bütün 
ilçelerimize önem ve aciliyet sırasına göre 
yatırım yapmaya devam edeceğiz. Özellik-
le turizm sezonunda nüfusu artan Bodrum, 
Marmaris, Fethiye gibi ilçelerimizde suyla 
ilgili yatırımlara ihtiyaç var. Kaba olarak he-
sapladığımız da 1 milyar lira gibi bir tutara 
ulaşan su ile ilgili yatırım yapmamız gereki-
yor. ‘Altyapı problemimizi bitirdik’ dememiz 
için Muğla’da bu yatırımı yapmamız gereki-
yor. Bu önemli turizm 
yerlerimizin ülkemize 
yapmış olduğu katkı 
çok önemli ve bura-
ların alt yapısını ke-
sinlikle çözmeliyiz. Bu 
bakımdan çeşitli kredi 
kuruluşlarıyla düşük 
faizle ya da faizsiz veri-
lecek olan bu kredile-
rin yaşanabilir kentler 
arasında çok değerli 
olduğunu düşünüyo-
rum. Onun içinde çok 
teşekkür ediyorum.”
Konuşmaların ardın-
dan 2017 yılında startı 

verilecek olan yatırımlar için yaklaşık 250 Mil-
yon TL’lik imza Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün,  İl Bank Yönetim 
Kurulu Başkanı Mücahit Demirtaş ve MUSKİ 
Genel Müdürü Baki Ülgen arasında imzalan-
dı. Gerçekleşen protokolün ardından Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gü-
rün’ün startı verilecek olan yeni yatırımlarla 
ilgili detaylı bilgiyi ilerleyen süreçte kamuo-
yuna açıklayacağı öğrenildi. 

250 MILYON TL’LIK 
KREDI ANLAŞMASI YAPTI

BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI

İl genelinde yatırımlarını hızlandıran Muğla Büyükşehir Belediyesi 2017 yılın-
da yeni yatırımların başlangıcını yapmak üzere Dünya Bankası ile yaklaşık 250 
Milyon TL’lik kredi anlaşması yaptı. 
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BEŞIKTAŞLILAR 
DERNEĞINDEN 
AKÜLÜ ARABA 
DAĞITIMI

PaylaşMuğla 1903 Beşiktaşlılar 
Derneği tarafından 10 engelli 
vatandaşın kullanması amacıyla 
alınan akülü tekerlekli sandalye 
dağıtım törenine Muğla Valisi 
Amir Çiçek eşi Hülya Çiçek, Muğ-
la Büyükşehir Belediye Başkanı 
Osman Gürün ve eşi Gülsüm Gü-
rün, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, 
Muğla Jandarma Alay Komutanı 
Albay Yavuz Özfidan, Menteşe 
Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla 
Emniyet Müdürü Hakan Çetin-
kaya, Menteşe Belediye Başkanı 
Bahattin Gümüş, Muğla Engel-
liler Derneği Başkanı Emine Ça-
kıroğlu, Muğla 1903 Beşiktaşlı-
lar Derneği Ongun Emgin, daire 
müdürleri ve engelli aileleri ka-
tıldı.
Törende konuşan Muğla En-
gelliler Derneği Başkanı Emi-
ne Çakıroğlu, 1903 Beşiktaşlılar 
Derneği’nin anlamlı bir des-
tekte bulunduğunu belirterek, 
“Derneğimizin amacı engellile-
rimizin sosyal hayat biçimlerini 
arttırarak katkıda bulunmaktır. 
Bu amaçla yola çıkarak öncelik-
le yatağa bağımlı, dört duvar 
arasında kalan engellilerimizi 
sosyal hayata taşımak için çeşitli 
aktiveler düzenliyoruz. Muğlalı 
hayırseverlerimizin destekleri ve 
katkıları ile bugüne kadar 65 en-
gellimize tekerlekli sandalye, 29 
engellimize akülü tekerlekli san-
dalye dağıtımını gerçekleştirdik. 
Bugünde Muğla 1903 Beşiktaş-
lılar Derneği tarafından bağışla-

nan 10 akülü tekerlekli sandalye-
yi ihtiyaç sahiplerine dağıtmak 
için buradayız. Bu anlamlı katkı-
larından dolayı 1903 Beşiktaşlı-
lar Derneği Yönetim Kurulu ve 
üyelerine sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi.
Daha sonra söz alan Muğla 1903 
Beşiktaşlılar Derneği Başkanı 
Ongun Emgin, “Biz bir Beşiktaş-
lı olarak ve bir Beşiktaşlı duruşu 
sergileyerek engelli kardeşleri-
mize destek olmak istedik. Der-
neğimiz olarak engelli kardeş-
lerimiz için daha yapacak çok 
işimiz olduğu düşüncesindeyim. 
Biz engelli kardeşlerimizin hem 
kendi engellerinden hem de ma-
alesef bazı insanlarımızın koydu-
ğu bir takım engeller ile müca-
dele ettiklerinin farkındayız. Bu 
amaçla kendilerine bir destekte 
bulunmak istedik” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Osman Gürün, Ünlü sinema 
sanatçısı Hülya Koçyiğit’e katı-
lımı için teşekkür ederken, eşi 
Selim Soydan’ın Fenerbahçeli, 
olduğunu söyledi. Başkan Gü-
rün, “Ben de Beşiktaşlıyım, eşim 
Fenerbahçeli. Farklılıklarımızı 
zenginlik olarak görüyoruz. Biz 
Türkiye’de ilk olan kırsal Muğla 
hizmetini sunduk. Çünkü engelli 
annesi özellikle 24 saatini çocu-
ğu ile birlikte geçirmek duru-
munda olan ve çocuğunu kimse-
ye emanet edemeyen bir yapıya 
sahip. Bu da anne üzerinde çok 
büyük bir psikolojik baskı yapı-

yor. Biz de kırsal Muğla projesi 
ile annenin haftada üç veya dört 
saat açtığımız merkezde anne 
çocuğunu bize emanet ediyor. 
Bu engellilerimiz uzmanlarımız 
ile birlikte üç dört saat geçiri-
yor. Bunun yanında yaz ayların-
da engellilerimizin denize gire-
bilmelerini kolaylaştırmak için 
sahillerimizi engellilerimiz için 
düzenledik ve düzenlemeye de 
devam ediyoruz” dedi.
Devletin şemsiyesinin geniş ol-
duğunu ve bu şemsiyenin her 
kesime açık olduğunu kaydeden 
Muğla Valisi Amir Çiçek, “Engel-
lilerimizin hayatlarında mutlu 
olması sadece ailelerin değil 
devletin temsilcileri olan bizler 
için çok önemli. Tüm çalışmaları-
mızda onların hayatlarını kolay-
laştırmanın yanında ailelerinde 
neden böyle oldu sözünü duy-
mamak için elimizden gelen her 
türlü desteği veriyoruz. Devletin 
şemsiyesi geniştir. Devletin şem-
siyesi her kesime açıktır. Devlet 
babaysa, baba evlatları arasında 
ayrım yapmaz. Engellisi, engel-
sizi, kimsesizi, zengini, fakiri her-
hangi bir ayrım yapmadan dev-
let her zaman babalığını yapar” 
diye konuştu.
Törene katılan ünlü sanatçı Hülya 
Koçyiğit, bir Beşiktaş taraftarı ol-
duğunu belirterek, “Bugün Sayın 
Valimizi ziyaret etmek için Muğ-
la’ya gelmiştim. Kendisi böyle bir 
törenin olduğunu belirterek da-
vette bulundu. Bir Beşiktaş taraf-

tarı olarak derneğimizin anlamlı 
yardımı için düzenlenen törene 
guru duyarak katıldım. Engel-
li insan yoktur. Ancak engelli 
düşünceler olabilir. Engellilerin 
önündeki engelleri kaldırmak 
hepimizin görevi. Bu nedenle 
burada bulunduğum için çok 
mutluyum. Hayırlı uğurlu olsun 
diyorum akülü arabaları. İhtiyacı 
olan herkesi düşünerek hareket 
etmeli” dedi.
Konuşmaların ardından Muğla 
1903 Beşiktaşlılar Derneği tara-
fından alınan 10 akülü tekerlekli 
sandalye Hülya Koçyiğit ve Muğ-
la protokolü tarafından ihtiyaç 
sahiplerine dağıtıldı. 

Muğla 1903 Beşiktaşlılar Derneği tarafından 10 engelli vatandaşın kullanması ama-
cıyla alınan akülü tekerlekli sandalyeler Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde düzenlen tören 
ile engelli vatandaşlara dağıtıldı. Düğerek Spor Salonu’nda gerçekleşen törene Muğla 
protokolünün yanı sıra, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit de katıldı.

(İHA)
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ALABALIK BUĞULAMA

Kare Bulmaca

Alabalık Buğulama Tarifi’nin Malzemeleri:
4 adet Alabalık (fileto edilmiş)
4 adet defne yaprağı
3 adet domates
3 adet çarliston biber
1.5 adet limonun suyu
70 gr. tereyağı (sıvı yağ da olabilir)
250 gr. mantar
1 çorba kaşığı kapari turşusu
Tuz ve karabiber

Alabalık Buğulama Tarifi’nin Yapılışı:
Domatesler halka halinde kesilip yağlanmış tavaya dizilir. Alabalık filetoları domateslerin 
üzerine yerleştirilir. Bakiye domatesler ise dörde bölünüp balıkların aralarına yerleştirilir.
Çarliston biberler çekirdekleri çıkarıldıktan sonra uzun şeritler (veya halkalar) halinde ke-
silerek balıkların üstüne yerleştirilir. İkiye bölünmüş mantarlar, bir çorba kaşığı kapari tur-
şusu ve defne yaprakları ilave edilir.
Limon suyu ve balıkların üst seviyesine kadar su konur, kararınca tuz ve karabiber ilave 
edilir ve kapağı kapatılıp hafif ateşte 30 dakika pişirilir.
Not: İsteyenler 2 ila 3 diş doğranmış sarımsak ta ilave edebilirler.
Afiyet Olsun

Terazi
Sevgili Teraziler, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç bur-
cunda gerileyecek. İkili ilişkinizde istikrar ve verimi artı ve eksi yön-
leriyle ele alacaksınız. 

Boğa
Sevgili Boğalar, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç bur-
cunda gerileyecek. Özellikle iş hayatınız, sağlıklı ve verimli bir hayat 
sürebilmeniz, iş hayatınız anlamında geçtiğimiz aylara ve bugüne 
bakabilmek açısında önemli bir ay.

Koç
Sevgili Koçlar, Venüs 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında burcunuzda 
gerileyecek. Bu gerilemede iki konu çok önemli ve bunlardan ilki 
ilişkiniz. Evliyseniz ve bir sorununuz varsa bu soruna tekrar bakma-
nız gerekir. 

Akrep
Sevgili Akrepler, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç bur-
cunda gerileyecek. Bu önemli ancak çok olumsuz bakmamalısınız 
çünkü onu destekleyecek Mars, burcunuzda ılımlı bir etki yaratıyor. 

İkizler
Sevgili İkizler, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç burcunda 
gerileyecek. İleriye dönük kararlarınızı ve toplumsal ilişkilerinizi bu 
dönemde gözden geçirmelisiniz. 

Yay
Sevgili Yaylar, Venüs, Koç burcunda geriliyor. Bu geri harekette, 
aşk hayatınızla ve çocuklarınızla ilgili meseleler ile yeteneklerinizi 
değerlendirmeyle ilişki konularında geleceğe dönük tahminlerde 
bulunup hayata işlerlik kazandırmak isteyeceksiniz.

Yengeç
Sevgili Yengeçler, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç bur-
cunda geriliyor. Biraz agresiflik hakim olabilecek bir ay, ancak, Mars 
da bu geçişi etkilediği için agresifliği dengeliyor.

Oğlak
Sevgili Oğlaklar, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç bur-
cunda geriliyor. Bu gerileme dönemi, ailevi konularda oldukça et-
kili. Ailenizle ilişkinizi ve evinizle ilgili bütün konuları inceleyeceksi-
niz. Güven bu noktada önemli olacak. 

Aslan
Sevgili Aslanlar, 4 Mart-3 Nisan tarihinde Venüs, Koç burcunda ge-
rileyecek. Akraba ilişkileri, girişimler, seyahatler, tecrübe, akademik 
kariyer konusunda güvenli hareket etmekte yarar var. 

Kova
Sevgili Kovalar, 4 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Venüs, Koç bur-
cunda geriliyor. Bu konu özellikle yakın çevrenize şöyle bir bakıp, 
kendinizi merkezde görme arzunuzu işaret ediyor. Eğer bir kopma 
sürecindeyseniz, biraz beklemelisiniz. 

Başak
Sevgili Başaklar, Venüs geri hareket, 4 Mart-3 nisan tarihleri arasın-
da Koç burcunda gerçekleşiyor ve bu hareketi Mars, 10 Nisan tari-
hinden itibaren olumlu etkiliyor. 

Balık
4 Mart (saat 12:09)-3 Nisan (saat 03:25) tarihleri arasında finansal 
kazanım evinizde gerileyecek Venüs, bizlere bekle diyor. Evet para 
evinizdeki bu yansıma, trafikte yanan sarı ışık gibi. Yeşil yandığında 
hızlıca öne atılmak için şöyle bir etrafımıza bakmak gerekiyor. 

Astroloji
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SOLDAN SAĞA
1. Bin vatlık bir güç birimi 2. Üzme, sıkıntı verme - Mersin 
ilimiz 3. Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik ka-
vramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl - Bir nota 4. 
Sözü birine yönelterek, hitap yoluyla 5. Filipinler’in başkenti 
6. Düşüncesizce her işe atılan cüretkar - Leman... 7. Adına, 
kendisine 8. Durgun, sakin 
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1.Defa, kere - Kızıl gezegen, Merih 2. Açıklamalar 3. Yapay 
reçine çözeltisi emdirilmiş kağıtların üst üste konularak sı-
cak preslerde basınç altında sıkıştırılması ile elde edilen 
kaplama ve döşeme malzemesi 4. Aşınma, erozyon 5. 
Virüslerle ilgili - Bir Nota 6. Çok istekli, hevesli - Bası işi tipo-
grafi 7. Dokuma tezgahında tarağı tutan ağaç veya metal 
parça - Temel, asıl, esas 8. Tanıtım 
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Osmanlı döneminde inşa edilen, Türk sa-
natında, özellikle cami mimarisinde eşine 
az rastlanan ve günümüzde kullanılmayan 
Çeşmeköy Camii için restorasyon çalışmala-
rı başladı. Rölöve, restitüsyon ve restorasyon 
projeleri Muğla Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından onaylanan caminin 
restorasyon uygulaması Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından başlatıldı. Ayrıca çevre 
düzenlemesi ile özgün görünümüne kavu-

şacak olan caminin ibadethane olarak tekrar 
işlevini sürdürmesi hedefleniyor. 
Tarihi Kentler Birliği’nin her yıl düzenlediği 
özendirme yarışmasında; Milas Pinarköy Ca-
mii ve Bozüyük Cemil Toksöz Konağı ile bir-
likte “2015 Yılı Proje Dalında Başarı Ödülü”ne 
layık görülen proje ile yapılacak olan çalışma-
ların 150 günde tamamlanması planlanıyor.
Konu ile ilgili olarak Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi’nden yapılan açıklamada “Datça 

Cumalı Mahallesi’nde bulunan tarihi Çeşme-
köy Camii’nin restorasyon işlemleri başladı. 
Ödüllü bir proje ile cami ve içinde bulundu-
ğu mezarlık alanını özgün görünümüne ka-
vuşturmak için ekiplerimiz çalışıyor. Çeşme-
köy Camii gibi bir çok alanda da restorasyon 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar-
la, her zaman olduğu gibi kültürel mirasımızı 
koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam 
edeceğiz.” ifadeleri yer aldı. 

ÇEŞMEKÖY CAMII 
RESTORE EDILIYOR

Datça-Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkii’nde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii’nin restoras-
yon çalışmaları başladı. Çalışmalar 150 günde tamamlanarak tarihi cami özgünQ görünü-
müne kavuşacak. 

BÜYÜKŞEHIR MENTEŞE
OTOGARI IÇIN START VERDI
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Menteşe İlçesi’ne yeni ve modern 
şehirlerarası Otogar yapımı için 
çalışmalara başladı.
Muğla Büyükşehir 11 Milyon 186 Bin 400 TL 
yatırımla Menteşe ilçesine yeni ve modern 
şehirlerarası otogar yapımı için çalışmala-
rı başlattı. Menteşe ilçesi Akkaya Kavşağı 
432 ada 271 parselde 19 bin 550 metrekare 
arsa üzerinde 4670 metrekare işletme alanı 
olarak projelendirilen çalışmanın 2017 hazi-
ran ayında tamamlanması hedefleniyor. 13 
otobüs peronu, 13 mini-midibüs peronu, 
80 araç, motosiklet, bisiklet park yerleri olan 
yeni şehirlerarası otogarda kafeteryalar, bilet 

satış birimleri, büfeler, açık, kapalı bekleme 
alanları, kültürel aktivite alanları da bulunu-
yor. Ayrıca yeni şehirlerarası otogarın 3500 
metrekare çatı örtüsüne 280 kw-h elektrik 
üretim kapasiteli 1720 adet yarı şeffaf güneş 
paneli yerleştirilerek güneş enerjisinden ya-
rarlanılması da sağlanacak.
Muğlamıza Yakışan Hizmetleri Bir Bir Ger-
çekleştiriyoruz
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Os-
man Gürün, Muğla genelinde birçok ilçede 
yeni ve modern otogarların yapılacağını, 
projelerinin hazır olduğunu, istimlak ile ilgili 
süreçlerin tamamlanmasından sonra temel-
lerin atılacağını söyledi. Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Muğla 

ilimiz merkezi olan Menteşe İlçe’mize çağdaş 
bir şehirlerarası otogar yapımı için çalışmala-
ra başladık. Muğla genelinde Menteşe ilçe-
mizden sonra kamulaştırma ile ilgili hukuki 
sürecin devam ettiği Bodrum, istimlak ve 
imar işlemleri sürecinin devam ettiği Datça, 
Ortaca, Seydikemer ve Fethiye ilçelerimize 
Menteşe ilçemize yapılan otogarımızla aynı 
yenilikçi mimari konsepte sahip otogarların 
yapımına başlayacağız. Muğlamıza yakışan, 
konum olarak şehir içi trafiğini rahatlatan 
alanlarda, her ilçemizde vatandaşlarımıza 
otogar hizmeti sunacak çağdaş yapılar plan-
lıyoruz.” dedi. 


