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Büyükşehir, Muğla’yı Sosyal Medya 
Fenomenleri ile Dünya’ya Tanıtıyor

Büyükşehir’den Kavaklıdere’ye 
Modern Kanalizasyon Hattı

Büyükşehir’den Temiz Çevre için 
Bir Adım Daha

Büyükşehir’den Datça 
Yollarına 9 Milyon TL’lik 
Yatırım

Büyükşehir Muhtar-
ların ATATÜRK Büstü 
İsteğini Gerçekleştirdi

Türkiye’nin Renkleri 
Muğla’da Buluştu
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Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğla’nın tanıtımı için 
davet ettiği, dünya çapında 30 milyon takipçisi olan sos-
yal medya fenomenleri ve seyahat bloggerları Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ü ziyaret 
etti.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Kavaklıdere İlçesinde bölge-
nin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan mevcut kana-
lizasyon hattının yerine, yaklaşık 18 Kilometre uzunlukta 
ve 4 milyon 252 bin liraya mal olacak modern bir kanali-
zasyon hattı yapıyor. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Çevre Dostu Muğla” he-
defi doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam ediyor.
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“İstihdama 1Bir 
Adım” Projesi Hayata 
Geçiyor

Kaçak Hafriyata 
kameralı takip

Muğla’da 
7 Gün 7 Hayal

Sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaptığı çalışmalarla ön plana 
çıkan Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelliler haftasında vatan-
daşlara ilklerini yaşattı. Belediye Engelliler Haftası’nda, Muğ-
la’da yaşayan 8 engelli vatandaşın hayallerini gerçekleştirdi.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İl-
çesi Kazım Yılmaz Caddesi’ne 9 Milyon 
246 Bin TL yatırımla yeni bir çehre ka-
zandırdı.

Muğla Büyükşehir Belediye-
si Muğla genelinde yol, mey-
dan, cadde, bulvar, kavşak 
düzenlemelerine ara verme-
den devam ediyor. Muğla’da 
vatandaşların daha güvenli, 
modern yollarda seyahat 
etmeleri ve Muğla’ya yakı-
şan yollar için çalışmalarına 
devam eden Büyükşehir Be-
lediyesi Datça İlçesi Kazım 
Yılmaz Caddesi’nde yapılan 
yol, meydan, kavşak, peyzaj 
düzenlemeleri çalışmaların-
da sona geldi. Datça ilçesi 
Kazım Yılmaz Caddesi’nde 
9 Milyon 246 Bin TL yatırım-
la 3.5 km uzunluğunda, 6.5 
sağ ve 6.5 sol olmak üzere 
toplam 13 metre genişliğin-
de bölünmüş Bitümlü Sıcak 
Asfalt yol, 3.5 km uzunlu-
ğunda 2.5 metre genişliğin-
de kaldırım, 2 dönel kavşak, 

ortalama 2 metre genişli-
ğinde 3,5 km uzunluğunda 
refüj ve peyzaj düzenlemesi 
çalışmalarında sona gelen 
Büyükşehir Belediyesi Dat-
ça’ ilçesinin girişine yeni ve 
modern bir çehre kazandır-
dı. 

Muğla Büyükşehir Belediye-
si Haziran ayı meclisinde söz 
alarak Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Datça Kazım Yıl-
maz Caddesi’ndeki yol çalış-
masından vatandaşların çok 
memnun olduğunu söyle-
yen Datça İlçesi Büyükşehir 
Meclis Üyesi İnşaat Mühen-
disi Can Canbey Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün’e Datça il-
çesine yapılan hizmetler için 
teşekkür etti. 

Güvenli ve Modern 
Yollarla Vatandaşla-
rımızı Sevdiklerine 
Ulaştırıyoruz

Muğla’nın birbirinden 
değerli 13 ilçesi ile Tür-
kiye’nin gözde illerinden 
biri olduğunu söyleyen 
Muğla Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Osman 
Gürün Muğla’da Büyük-

şehir Belediyesi olarak 
Muğla’ya yakışan hiz-
metler için var güçleri 
ile çalıştıklarını söyledi. 
Muğla Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Osman 
Gürün; “Muğla’da turizm 
sezonun başlaması ile 
yerli ve yabancı misafir-
lerimiz şehrimize gelme-
ye başladı. Bütün çalış-
malarında vatandaşların 
güvenliğini, huzurunu, 

rahatını düşünen Büyük-
şehir Belediyemiz Muğla 
genelinde ilçelerimizde 
çalışmalarını sürdürü-
yor. Bugüne kadar 1525 
km yol bu da yaklaşık 
Muğla-Artvin arası me-
safeye eşit yol çalışma-
sını tamamlayan, ilçe 
girişlerini, cadde, bulvar, 
meydan düzenlemeleri 
ile Muğla’ya yakışır hale 
getiren Büyükşehir Be-

lediyemiz Datça Kazım 
Yılmaz Caddesi çalışma-
larında da sona geldi. 
Gözde turizm beldele-
rimizden Datça İlçe’miz 
yeni bir çehre ile yerli ve 
yabancı misafirlerimizi 
karşılayacak. Büyükşehir 
Belediyesi olarak amacı-
mız güvenli ve modern 
yollarda vatandaşlarımı-
zın sevdiklerine ulaşması 
ve seyahat etmesi.”dedi. 

Büyükşehir’den Datça 
Yollarına 9 Milyon TL’lik
Yatırım

Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Gürsel UÇAR
Datça Belediye Başkanı

Can CANBEY
Büyükşehir Belediyesi 

Datça Meclis Üyesi
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Yatağan Hisarardı, Elmacık Mahallesi Muhtarları ve Ortaköy Mahallesi Şe-
hit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu ilkokulu öğretmenleri mahal-
lerine ve okullarına Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan hizmetler, 
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstleri 
için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e teşekkür ziya-
retinde bulundular. 

Büyükşehir Muhtarların 
ATATÜRK Büstü İsteğini 
Gerçekleştirdi

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Muğla 
genelinde muhtar-
lardan, okullardan, 
va t a n d a ş l a r d a n 
gelen talepler doğ-
rultusunda ma-
hallelere Türkiye 
Cumhuriyeti ’nin 
kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal 
Atatürk’ün büstü 
ve okullara Atatürk 
Köşesi kazandırı-
yor. Yatağan Hisa-
rardı ve Elmacık 
Mahallesi Muhtar-
ları mahallerine Bü-
yükşehir Belediyesi 
tarafından yapılan 
hizmetler, Atatürk 
büstleri için Muğla 
Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Dr. Os-
man Gürün’e pla-
ket taktim ettiler. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin her 
alanda hizmetle-
ri ile kendilerine 
ulaştığını söyleyen muhtarlar 
mahalle meydanında büyük bir 
eksiklik olan Atatürk büstünü 
kısa zamanda mahallelerine ka-
zandıran Muğla Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Osman Gürün’e 
teşekkür ettiler. 
“Ata’mızın Yolunda, Fikir-
leri ve devrimleri Işığında 
Birlikte Geleceğe Yürüye-
ceğiz”
Muğla’da 13 ilçe belediyesi, 566 
mahalle muhtarı ile birlikte va-

tandaşlara her alanda hizmet 
verdiklerini söyleyen Muğla Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün, muhtarlardan ve 
okullardan gelen istekler doğrul-
tusunda mahallelere ve okullara 
Atatürk Büstü ve Atatürk köşeleri 
yapıldığını bu isteğin kendileri 
için bir emir bir vazife olduğunu 
söyledi. Muğla Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Osman Gürün; 
“Muğla’da ilçe belediyelerimiz, 
muhtarlarımızla büyük bir aile-
yiz. Her ailede olduğu gibi aile 

fertlerinin istekleri, eksikleri ve 
beklentileri var. Büyükşehir Be-
lediyesi olarak Muğla gibi geniş 
bir coğrafyada kısa zamanda 
vatandaşlarımıza birçok alanda 
hizmet vermeye başladık. Özel-
likle muhtarlarımızdan mahalle 
meydanlarında vatandaşlarımı-
zın özel ve milli bayramlarımız-
da bir araya geldiği, hepimiz 
için vazgeçilmez olan, bizleri fi-
kirleri, devrimleri ile hala aydın-
latan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk’ün büstü için talepleri 
oldu. Büyükşehir Belediyesi ekip-
lerimiz kısa zamanda talep gelen 
20 mahalle ve okula Ata’mızın 
büstünü, 4 okula da Atatürk kö-
şesinin yapımını gerçekleştirdi. 
Her zaman Ata’mızın yolunda, 
onun fikirleri ve devrimleri ışığın-
da birlik ve beraberlik içerisinde 
çağdaş medeniyetler seviyesin-
de bir Türkiye için yürüyeceğiz. 
Muhtarlarımıza ziyaretleri için te-
şekkür ediyorum.” dedi. 
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Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi, “Çevre Dos-
tu Muğla” hedefi doğ-
rultusunda çalışmalar 
yapmaya devam edi-
yor.

 13 ilçede Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi sorumluluğunda bulunan 
yol ve limanlarda 114 personel 
ve 25 çevreci temizlik araçlarıyla 
çalışmalara başladı. İl genelinde 
Büyükşehir Belediyesi sorumlu-
luğunda olan meydan, bulvar, 
cadde, yol, orta refüj, liman ve 
sokakların süpürülmesi, her türlü 
ot, toz, çöp, çamur, moloz, ağaç 
dalı ve yaprakların, biçilmiş çim 
gibi atıkların temizlenmesi, mev-
cut rögar ağızlarının el/makine 
ile temizlenmesi, yıkanması ve 
süpürülmesi yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’n-
den yapılan açıklamada; “He-
defimiz Bir Muğla Bir” temamız 
doğrultusunda 13 ilçemizde baş-
lattığımız bu çalışma ile çevreci 
temizlik araçları ile sorumluluğu-
muz altında bulunan yollarımız-
da ve limanlarımızda sürdürüle-
bilir bir temiz çevre sağlayacağız. 
Sorumluluğumuzda bulunan 
2330 km’lik yol güzergahında 
temizlik hizmetini sağlayarak 
vatandaşımızın sağlıklı ve temiz 
bir çevrede yaşamasını hedefle-
mekteyiz. Özellikle yaz aylarında 
artan nüfusumuz ile birlikte çev-
re temizliği vatandaşlarımız ve 
ilimizi ziyaret eden turistler açı-
sından önemli hale gelmektedir. 
Meydan, bulvar, cadde, yol refüj, 
liman ve sokakların temizliği yaz 
aylarında artan nüfusla birlikte 
daha sık ve sürdürülebilir bir hiz-
metle karşılanması gerekiyor. Bu 
hizmetimiz doğrultusunda 13 il-
çemizde 114 personel ve 25 çev-
reci araçla hizmet vereceğiz. Va-

tandaşlarımızın temiz bir çevrede 
yaşamaları birinci önceliğimizdir. 
Bu hedeflerimiz çerçevesinde 

proje ve hizmetlerimiz devam 
edecektir. “ ifadeleri yer aldı.

Büyükşehir’den 
Temiz Çevre için
 Bir Adım Daha
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Temelleri 25 Kasım 
2016’da atılan, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
ve Yatağan Belediyesi 
işbirliği ile yürütülen 
“İstihdama 1Bir Adım” 
projesi hayata geçirili-
yor. 

25 Kasım’da Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, Yatağan Belediyesi 
işbirliği ile İstihdama 1Bir Adım 
projesinin temellerini attı. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi bu proje 
ile Yatağan’da yaşayan roman va-
tandaşların kayıtlı istihdama yön-
lendirilmesini hedefliyor. 2016 
Kasım ayında belediye yetkilileri 
Yatağan’da bir toplantı yaparak 
roman vatandaşlarla bir araya 
gelmişti. Toplantıda vatandaşla-
rın sorun ve taleplerini dinleyen 
yetkililer projeyi şekillendirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 
Yatağan Belediyesi yetkilileri Ma-
yıs ayında proje kapsamında bir 
dizi ziyaret gerçekleştirdi. Aydın 
Romanlar Sosyal Güzelleştirme 
ve Dayanışma Derneği, İzmir 

Büyükşehir Belediyesi Yenişehir 
Çocuk ve Gençlik Merkezi, Buca 
Belediyesi Charlie Chaplin Etüt, 
Meslek ve Sanat Atölyesi ile İzmir 
Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği ziyaret edi-

lirken, merkez ve derneklerde 
yapılan faaliyetler incelenerek fi-
kir alışverişinde bulunuldu. Muğ-
la Büyükşehir Belediyesi, proje 
kapsamında Yatağan’da roman 
vatandaşlar için çeşitli kurslar ve 

sepetçilik atölyesi açmayı hedef-
liyor. Bu sayede roman vatandaş-
ların kayıtlı istihdama yönlendiril-
mesi amaçlanıyor. 

“İstihdama 1Bir Adım” 
Projesi Hayata Geçiyor

Nurettin DEMİR
Chp Muğla Milletvekili

Özcan PURÇU
Chp İzmir Milletvekili

Dr. Osman GÜRÜN
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Hasan Haşmet IŞIK
Yatağan Belediye Başkanı
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Sağlık ve sosyal hizmetler alanında yaptığı ça-
lışmalarla ön plana çıkan Muğla Büyükşehir Be-
lediyesi, engelliler haftasında vatandaşlara ilk-
lerini yaşattı. Belediye Engelliler Haftası’nda, 
Muğla’da yaşayan 8 engelli vatandaşın hayalleri-
ni gerçekleştirdi.

Hayata geçirdiği projelerle ilk-
leri gerçekleştiren Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi, bir projeyle 
bu kez de vatandaşların ilklerini 
gerçekleştirdi. Engelliler Haftası 
nedeniyle “7 gün 7 hayal” pro-
jesini hayata geçiren belediye, 
8 engelli vatandaşın hayallerini 
gerçekleştirmelerine aracı oldu. 
Yatağan’da yaşayan zihinsel en-
gelli 52 yaşındaki Ayşenur ve 
56 yaşındaki Mehmet Dibektaş 
çifti kızlarını yaklaşık 5 yıldır gö-
remiyordu. Zihinsel engelli olan 
ve Milas Karadeveci Rehabilitas-
yon Merkezi’nde kalan kızlarını 
görmek isteyen vatandaşların 
bu hayalini gerçekleştirmek için 
Muğla Büyükşehir Belediyesi ha-
rekete geçti. Belediye; çifti en-
gelli nakil aracıyla alarak Milas’ta 
bulunan rehabilitasyon mer-
kezine götürdü. Kızlarını gören 
Dibektaş çiftinin mutluluğu ise 
görülmeye değerdi. 
Uzun süredir dişlerinin olmadı-
ğını ve bu durumdan rahatsız ol-
duğunu belirten Ayşenur Dibek-
taş’ın bir diğer hayali ise dişlerini 
yaptırmaktı. Dibektaş, yapılan 
muayene ve operasyonlar son-
rasında yeni dişlerine kavuştu. 
Yaşadığı bölgeyi ilk kez gördü
Kavaklıdere’nin Nebiler Mahal-
lesi’nde yaşayan Lütfü Erdal be-
densel engelli üç kardeşin en bü-
yüğü. 42 yaşındaki Erdal, engeli 
nedeniyle tekerlekli sandalyeye 
oturamadığı için bu güne kadar 
hiç evden dışarı çıkamamıştı. Be-
lediyenin deneyimli sağlık ekip-
leri ile birlikte hayalini gerçekleş-

tirdi. Evden dışarı çıkan, ilk defa 
yaşadığı mahalleyi gören Erdal, 
bölgede bulunan mesire alanını 
da gezdi. 
Uçak ve İstanbul…
53 yaşındaki Caner Can’ın haya-
li ise uçağa binmekti. Fethiye’de 
yaşayan Caner Can, sağlık ekip-
leri eşliğinde uçağa binerek İs-
tanbul’a gitti. İstanbul’da gezen 
Can, tekrar uçağa binerek haya-
lini gerçekleştirmenin mutlulu-
ğuyla Fethiye’ye döndü. 
Niyazi Özserin ise Menteşe’de 
yaşayan bir diğer engelli vatan-
daş. 22 yaşındaki gencin hayali 
ise hayatında bir kez olsun ara-
ba kullanmaktı. Gerekli çalışma-
ları yapan belediye Özserin’in 
de hayalini gerçekleştirmesinde 
yardımcı oldu. Niyazi Özserin, 
eğitmen Hüseyin Özbey eşliğin-
de sürüş alanında özel tertibatlı 
aracı kullanarak hayalini gerçek-
leştirdi.
Klip çekilecek 
Duygu Halav, tam bir müzikse-
ver. Müziğin ayrı bir dünyası ol-
duğunu, bolca müzik dinlediğini 
ve şarkılara eşlik ettiğini söyleyen 
21 yaşındaki Duygu’nun hayali 
ise bir klip. Yöresel bir sanatçıy-
la küçük bir klip çekmek isteyen 
Halav da hayalini gerçekleştire-
cek. Çalışmaları yapılan klip önü-
müzdeki günlerde çekilecek.

İlk sinema…
Hayatlarında hiç sinemaya git-
meyen iki engelli vatandaş da ha-
yallerini belediyenin yardımıyla 
gerçekleştirdi. Ula’da yaşayan 14 

y a -
ş ı n -
d a k i 
Hazal Sav-
ran ve Men-
teşe’de yaşayan 
29 yaşındaki Gönül 
Öztürk, belediyenin sosyal hiz-
met ekipleri eşliğinde sinemaya 
gitti. Büyük bir heyecanla sine-
maya giderek film izleyen vatan-
daşlara, arkadaşları da eşlik etti. 
8 engelli vatandaş “7 günde 
7 hayal” projesi ile hayallerini 
gerçekleştirdi. Hayallerini ger-
çekleştirebilmenin sevincini ya-
şayan vatandaşların gülümse-
meleri görülmeye değer anlar 
yarattı. Vatandaşlar hayallerine 
ulaşmalarını sağlayan Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün ve personeline te-
şekkürlerini ilettiler.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, 
engelliler haftasında da çeşitli 
etkinlikler düzenledi. Engelsiz 
Plaj Partisi, kahvaltı, gösteriler 
ve geziler düzenleyen belediye, 
projeleriyle sadece engelliler 
haftasında değil her zaman va-
tandaşlarının yanında olduğunu 
da gösterdi.
Başkan Gürün; “Gülümse-
melerinin değerine paha 
biçilemez”
Muğla’da engelleri sevgi ve hiz-
metlerle aştıklarını, engelsiz bir 
şehir yaratmak için çalıştıklarını 
söyleyen Muğla Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. Osman Gürün 
“Muğla, sevgi, hoşgörünün, teva-
zunun, özgürlüklerin doyasıya ya-

şan-
d ı ğ ı , 

doğal ve 
tarihi güzellikleri yanında güler-
yüzlü, anlayışlı insan yapısına sa-
hip yaşanacak bir şehir. Yerel yö-
netimler olarak Muğla’da hizmet 
etmenin haklı gururunu yaşar-
ken bütün vatandaşlara hizmet-
lerimizle ulaşabilmeyi amaçlıyo-
ruz. Bu noktada engelsiz bir şehir 
yaratmak, sosyal hayatta engelli 
vatandaşlarımızın daha görü-
nür olması ve yaşam alanlarını 
genişletmek için Türkiye’de ilk 
olan hizmetleri Muğlamızda ha-
yata geçirdik. Kısa Mola Hizme-
ti, engelsiz plajlar, evde bakım, 
engelli nakil araçları gibi hiz-
metlerimizle Muğla’da engelleri 
bir nebze olsun aştık. Muğla’da 
yaşayan, hayalleri, istekleri belki 
bizler için normal ama onlar için 
ulaşılmaz olan koca yürekli va-
tandaşlarımızın bu hayallerinin 
gerçekleşmesine aracı olduk. Bir 
arabanın koltuğuna oturup ilk 
defa araba kullanmak, bir uçağa 
binip seyahat etmek, sinemaya 
gidip film izlemek, evden dışarı 
çıkabilmek, başkaları için sıra-
dan olan ama onlar için hayal 
ve ulaşılmaz olan isteklerdi. Bu 
hayallerin gerçekleşmesine aracı 
olduğumuz için onlar kadar he-
yecanlı, yüzlerindeki gülümse-
me olabildiğimiz için onlar kadar 
mutluyuz.” dedi. 

Muğla’da 7 Gün 
7 Hayal
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Muğla’da toplam araç sayısı
459 Bin 515 oldu

Kaçak hafriyata 
kameralı takip

Muğla Büyükşehir Beledi-
yesi İtfaiye ekipleri ziyaret-
lerine gelen Menteşe 75. Yıl 
Bağımsız Ana Okulu öğren-
cilerini ağırladı.

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından 
Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri sonuçları çerçevesinde 
Muğla’da toplam araç sayısı %5,1 arttarak 459 Bin 515 oldu.

Çevre dostu Muğ-
la için çalışmaları-
nı sürdüren Muğla 
Büyükşehir Beledi-
yesi Zabıta ekipleri, 
kaçak hafriyat dö-
kümüne geçit ver-
miyor. Zabıta araç-
larında bulunan 
kameralarla hafriyat 
ve inşaat atıklarının 

kaçak dökümünün 
saniye saniye kayde-
den ekipler, kamyon 
sürücülerini suçüstü 
yakalayarak para ce-
zası uyguluyor. 

Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nden ya-
pılan açıklamada; 
“Kaçak dökümlerin 

önüne geçmek adı-
na ekipler yoğun 
ve titiz bir çalışma 
gerçekleştiriyor. İl 
genelinde belirle-
nen hafriyat alanları 
dışındaki bölgelere 
hafriyat ve inşaat atı-
ğı dökenlere göz aç-
tırılmıyor. Kaçak dö-
kümle ilgili ekipler 

birer dedektif gibi 
konu üzerinde has-
sas bir çalışma yapa-
rak atıkları dökenleri 
tespit ediyorlar. Ka-
çak döküme geçit 
verilmeyecek ve mü-
cadelemiz kararlıkla 
sürecektir” ifadeleri 
yer aldı.

Muğla’da 2016 yılı 
Mart ayında toplam 
araç sayısı 436 Bin 
198 iken, 2017 yılı 
Mart ayında %5,1 
oranında bir ar-
tış göstererek 459 
Bin 515’e yükseldi. 
Otomobil sayısı ise 
180 Bin 070 iken 

%6,2 artışla 192 Bin 
050’ye ulaştı. Muğ-
la’daki araçların tür-
lerine göre dağılı-
mı incelendiğinde; 
192 Bin 050 adet 
otomobil, 10 Bin 
480 adet minibüs, 
4 Bin 83 adet oto-
büs, 66 Bin 45 adet 

kamyonet, 9 Bin 57 
adet kamyon, 146 
Bin 304 adet mo-
tosiklet, 30 Bin 529 
adet traktör ve 967 
adet özel amaç-
lı araç bulunduğu 
belirlendi. Oransal 
olarak en fazla artış 
%13,2 ile otobüs-

te gerçekleşirken, 
adet bakımından 
en fazla artış 11 Bin 
980 ile otomobil ve 
5 Bin 436 ile moto-
siklette gerçekleşti. 
Ayrıca Muğla’da 10 
Bin 227 aracın devri 
yapıldı.
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Büyükşehir’den 
Kavaklıdere’ye Modern

 Kanalizasyon Hattı

          MUSKİ Genel Müdürlüğü, 
Kavaklıdere İlçesinde bölgenin ihtiyacını 

karşılamakta yetersiz kalan mevcut kanalizasyon 
hattının yerine, yaklaşık 18 Kilometre uzunlukta ve 4 mil-

yon 252 bin liraya mal olacak modern bir kanalizasyon hattı yapı-
yor. 

Muğla Büyükşehir Bele-
diyesi Su ve Kanalizasyon İda-

resi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, 
Kavaklıdere İlçesinde bulunan 
eski kanalizasyon hattının bölge-
nin ihtiyaçlarının karşılamaması 
nedeniyle çalışma başlattı. MUS-
Kİ ekipleri tarafından yapılan 
plan proje çalışmaları sonucunda 
bölgeye yaklaşık 18 bin metrelik 
yeni kanalizasyon şebeke hattı 
yapımı için yer teslimi yapıldı. 
18 km’lik Kanalizasyon 4 
Milyon 252 Bin Liraya Mal 
Olacak
Kavaklıdere İlçesinde MUSKİ Ge-
nel Müdürlüğünün yaptığı yatı-
rımlar sonucunda kanalizasyon 
sorunu ortadan kalkacak. Yakla-
şık 18 bin metre uzunluğundaki 
yeni kanalizasyon şebeke hattı 
ilçe daha modern bir alt yapı sis-
temine kavuşacak. İller Bankasın-
dan SUKAP(Su Kanalizasyon ve 
Alt Yapı Projeleri) kapsamında 
alınan kredi ile yapımına başla-
nan ve Kavaklıdere İlçesinin ka-
nalizasyon ihtiyacını karşılayacak 
olan hattın yaklaşık 4 milyon 252 
bin liraya mal olacağı belirtildi. 
İlbank tarafından sağlanan kre-
dinin %50’lik kısmı (Yaklaşık 2 
Milyon 126 bin Lira) hibe olarak 
alınırken diğer %50’lik miktar ise 

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan bankaya ödenecek.
Kavaklıdere’ye Arıtma Te-
sisi Müjdesi
Konu hakkında açıklamalarda 
bulunan Muğla Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Dr. Osman Gürün, 
Kavaklıdere İlçesine yapılan ka-
nalizasyon hattının yanı sıra yeni 
arıtma tesisi için proje çalışmala-
rının sürdüğünü belirtti. Başkan 
Osman Gürün, “Kavaklıdere İl-
çemizde 4 milyon 252 bin liraya 
mal olacak 18 bin metrelik kana-
lizasyon şebeke hattı yapıyoruz. 
Amacımız bu yıl içerisinde hattın 
yapımını tamamlayıp vatandaşla-
rımızın hizmetine sunmak” dedi. 
Başkan Gürün ayrıca İlçeye yeni 
arıtma tesisi yapılacağını vurgu-
layarak, “Bölgede Doğal arıtma 
dediğimiz çok yüzeysel arıtma 
yapan ve kapasiteyi kaldırmayan 
bir sistem mevcut. Biz Kavaklıde-
re ilçemize yeni bir arıtma tesisi 
yapmayı amaçlıyoruz. Ekiplerimiz 
bu konu üzerinde gerekli proje-
leri yürütmekteler ve en kısa sü-
rede bu projenin de müjdesini 
Kavaklıdereli vatandaşlarımıza 
vereceğiz” dedi.

Kanalizasyon Hattı Olma-
yan İlçe Kalmayacak
Muğla genelinde alt yapı, kana-
lizasyon ile ilgili birçok çalışma-
larının devam ettiğini söyleyen 
Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Osman Gürün, sağla-
nan kredilerin Muğla’ya yatırım 
olarak harcandığını belirtti. Baş-
kan Gürün; “Daha önce Yatağan 
ilçemizde yaptığımız gibi şu an 
kanalizasyon hattı olmayan Ka-
vaklıdere, Ula ve Seydikemer 
İlçe merkezlerimizin eksiklerini 
ortadan kaldıracağız. Kavaklıde-
re’nin çalışmalarını somut olarak 
başlattık. Ula ile ilgili de proje ça-
lışmalarımız tamamlandı, gerekli 
onayların alınmasını bekliyoruz. 
Kısa süre içerisinde burada ya-
pacağımız kanalizasyon hattı ve 
arıtma tesisi ile ilgili bilgiler ka-
muoyuyla paylaşacağız.
Yine Seydikemer İlçemizde de 
kanalizasyon yapımı ile ilgili çalış-
malarımız devam ediyor. Bölge-
deki alt yapı eksikliklerini gideril-
mesi için yaklaşık 30 milyon liralık 
bir yatırım yapmayı planlıyoruz. 
Tüm bu yatırımlarda bize yardım-
cı olan ve desteğini esirgemeyen 
İlbank yetkililerine de teşekkür 
ediyorum” dedi.

“En Önemli Mirasımız Çev-
remize Yatırım Yapıyoruz” 
Muğla’nın doğal güzellikleri ve 
tarihi dokusuyla eşsiz bir il oldu-
ğunu söyleyen Muğla Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr.Osman 
Gürün, Büyükşehir olarak çevre-
yi ve şehri koruyan hizmetlere 
önem verdiklerini belirtti. Baş-
kan Gürün, “Muğla, doğal ve ta-
rihi güzellikleri yanında yüzde 
68 orman varlığı ve eşsiz kıyıları 
ile korunması gereken illerimizin 
başında geliyor. Büyükşehir Bele-
diyesi olarak çevremizi koruyan 
hizmetlere büyük önem veriyo-
ruz. Kısa sürede Muğla genelin-
de bir olan hafriyat sahasını 7’ye 
çıkardık. İl genelinde katı atık 
düzenli depolama tesisleri için 
yatırımlarımızı başlattık. Menteşe 
ilçemize yapılan ve dört ilçemizin 
yararlanacağı tesisimizi yakında 
açacağız. Bunun yanında çevre-
miz için önemsediğimiz hizmet-
lerden biri de atık suyun bertara-
fı. Bu konuda birçok noktada atık 
su şebekeleri ve arıtma tesisleri 
yaparak yıllar süren sorunları tek 
tek ortadan kaldırıyoruz. Muğ-
la’da en önemli mirasımız olan 
çevremizi ve doğamızı koruyan 
hizmetleri vatandaşlarımıza sun-
maya devam edeceğiz. 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin yılso-
nu mezuniyet töreninde 7 bin öğrenci me-
zuniyet coşkusu yaşarken, Üniversiteden 
bugüne kadar toplam 70 bin öğrencinin 
mezun olduğu açıklandı.
Muğla Sıtkı Koçman 
Ü n i ve r s i t e s i ’ n i n 
2016-2017 akade-
mik mezuniyet tö-
reni yapıldı. Atatürk 
stadyumunda ger-
çekleştirilen mezu-
niyet törenine öğ-
renciler ile birlikte 
aileleri katılırken, 
15 kişi stadyumunu 
tıka basa doldurdu. 
Mezuniyet törenin-

de konuşan Muğla 
Sıtkı Koçman Üni-
versitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mansur 
Harmandar, Bu aka-
demik mezuniyet 
töreninde 7 bin öğ-
rencinin mezun ol-
duğunu belirterek, 
“Üniversitemizden 
bugüne kadar me-
zun olan öğrenci 
sayısı 72 bin kişiyi 

buldu. Bir ülkenin 
bilim ve teknolo-
ji alanındaki ge-
lişmişlik düzeyini, 
uluslararası saygın-
lığını ve toplumun 
refah düzeyini yük-
seltmek için gerekli 
olan insan kayna-
ğını yetiştiren en 
önemli kurumların 
başında üniversite-
ler gelir. 

MSKÜ'de
mezuniyet coşkusu

Üniversiteler akademik 
özgürlüğe sahip dev-
letin önemli kurum-
larıdır. Üniversitelerin 
görevi ülkenin ihtiyaç 
duyduğu personeli ye-
tiştirmek ve toplumun 
hizmetine sunmaktır” 
dedi.
Törende Üniversite-
yi birincilikle bitiren 
Spor Bilimleri Ensti-
tüsü öğrencisi Milaslı 
Gözde Can Doğruer'e 

diploma ve hediyeleri 
Muğla Vali Vekili Ka-
mil Köten tarafından 
verirken, diğer fakülte, 
yüksekokul, enstitüle-
rin birincilerinin diplo-
ma ve ödüllerini Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Gürün, 
Cumhuriyet Başsavcı-
sı Necip Topuz, Muğla 
Ağır Ceza ve Adalet 
Komisyonu Başkanı Bi-
lal Saydam, Üniversite 

Rektörü Prof. Dr. Har-
mandar, Menteşe Bele-
diye Başkanı Bahattin 
Gümüş tarafından ve-
rildi.
Törenin sonunda me-
zun olan 7 bin öğrenci 
hep birlikte havaya kep 
attı. 
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 
ilçedeki 566 mahalle muhtarın 
Büyükşehir Belediyesi  hizmet-
lerine ulaşımını kolaylaştırmak 
için teknolojinin bütün imkan-
larını sonunda kadar kullanıyor. 
Muğla’nın Büyükşehir Belediyesi 
olmasından kısa bir süre sonra 
Muhtarlar Masası birimini ku-
rarak muhtarlara verdiği önemi 
gösteren Büyükşehir Belediyesi 
ayrıca 13 ilçede düzenlediği Bil-
gilendirme toplantıları ile yeni 
yasadan kaynaklanan sıkıntıları 
ve belirsizlikleri muhtarlarla yüz 
yüze görüşerek, sorunları yerin-
de dinleyerek aşmaya çalışmıştı. 
Gelişen teknoloji ve yenilikleri de 
yakından takip eden Büyükşehir 
Belediyesi 444 48 01-8 telefonu-
nu muhtarların 7 gün 24 saat ula-
şabilmesini sağlamış, iletişimden 
kaynaklanan sıkıntıları da kayıt ve 

hizmetlerden sonra muhtarların 
aranarak geri bildirim sağlanma-
sı sayesinde en aza indirdi. Sos-
yal medya üzerinden muhtarlar 
için sayfa  oluşturan ve yapılan 
hizmetlerin buradan yayınlaması 
sayesinde de sosyal medya kulla-
nan muhtarlara ulaşan Büyükşe-
hir Belediyesi Whatsapp hattı ile 
de muhtarların kendilerine anın-
da bir telefonla görsel ve yazılı 
ulaşmasını sağlıyor. Muğla Büyük-
şehir Belediyesi Muhtarlar Masası 
bugüne kadar Muğla genelindeki 
bütün muhtarlardan 12 bin 712 
istek ve talep alarak sonuçlandır-
dı. Dilekçe olarak da Büyükşehir 
Belediyesi’ne 2612 başvuru yapıl-
dı. Toplam 15 bin 324 başvuruyu 
sonuçlandıran Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Muhtarlar Masası 444 
48 01-8 numarası ile de 7 gün 24 
saat muhtarların hizmetinde. 

Muhtarlarımız Bizlere 7 
Gün 24 Saat Ulaşabiliyor
Muğla’yı 13 ilçe belediyesi, 566 
mahalle muhtarı ile birlikte daha 
yaşanır bir şehir yapmak için ça-
lıştıklarını söyleyen Muğla Büyük-
şehir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, 566 mahalle muhtarının 
Büyükşehir Belediyesi’nin ma-
hallelerdeki en önemli temsilcisi 
ve yardımcısı olduğunu belirtti. 
Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Osman Gürün; “Muğla 
13 bin 247 kilometrekare yüzöl-
çümü ile İstanbul gibi Türkiye’nin 
metropol şehrinden yaklaşık 3 kat 
büyüklüğünde bir hizmet alanına 
sahip. Bu eşsiz ve geniş coğrafya-
da yaşayan bütün vatandaşları-
mıza en iyi hizmet vermek için ça-
lışıyoruz. Bu hizmeti verirken 566 
mahallemizde bizlere en büyük 
desteği ve yardımı muhtarları-

mız veriyor. Muhtarla-
rımızın da Büyükşehir 
Belediye’mize anın-
da ulaşabilmesi için 
Muhtarlar Masa’mızı 
kurduk ve 444 48 01-8 
numarasını tuşladıkla-
rında muhtarlarımızın 
7 gün 24 saat bizlerle 
iletişimde olabilmele-
rini sağladık. Muhtarla-
rımız çağrı merkezimin 
numarası olan 444 48 
01 numarasından son-
ra 8 tuşladıklarında di-
rek Muhtarlar Masa’mı-
za ulaşabiliyorlar. İstek 
ve taleplerini muhtar-
lar masamıza ileten 

muhtarlarımıza en kısa sürede 
taleplerinin yapıldığı ya da hangi 
zamanda yapılacağı yetkili arka-
daşlarımız tarafından geri dönüş 
yapılarak aktarılıyor. Muhtarları-
mızın muhtarlar masamızı hangi 
saatte kaç defa aradığı, istek ve 
önerileri, kendilerine yapılan geri 
dönüş sistemimizde kayıtlı tutu-
larak sistemsel bütünlük sağla-
nıyor. Vatandaşla aramızdaki en 
önemli bağ olan muhtarlarımızın 
bizlere her an, her alanda ulaşa-
bilmeleri, vatandaşlarımızın en iyi 
hizmeti alabilmeleri için Büyük-
şehir Belediyesi olarak bütün ile-
tişim imkanlarını kullanıyor, daha 
yaşanır bir Muğla için çalışıyoruz.” 
dedi. 

Büyükşehir 
Muhtarlar Masası 
Her Alanda Çevrimiçi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar 
Masası, 444 48 01-8, dilekçe, sosyal med-
ya, 0505 190 00 48 whastapp numarası 
ve Muğla’nın Muhtarları dergisi ile muh-
tarların Muğla genelinde Büyükşehir hiz-
metlerine ulaşmasını sağlıyor. 
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ku-
rulduğu günden bu yana Ülke-
miz ve Muğla için önemli olacak 
çalışmalar ve hizmetlerde üni-
versitelerle, sivil toplum kuru-
luşları ve kooperatiflerle birlikte 
ortak hareket etmeye, bilimsel 
ve katılımcı çalışmalara imza at-
maya devam ediyor. Muğla Sıtkı 
Koçman Üniversitesi ile Toprak, 
Sulama Suyu, Yaprak Analiz La-
boratuvarı kuran, Köyceğiz Be-
yobası Kooperatifi ile Alım Ga-
rantili Çiçek Üretiminde 6 milyon 
rakamını geçen, Haşere ile mü-
cadelede Ege ve Ankara Üniver-
sitesi’nden uzmanlarla ve Golf 
Alanı projelerinin sakıncalarını 

belirlemek ve 
bu sakıncalar-
dan nasıl ko-
runulacağına 
ilişkin Yıldız 
Teknik Üni-
ve r s i te s i y l e 
çalışan Muğla 
B ü y ü k ş e h i r 
Belediyesi son 
olarak Orta 
Doğu Teknik 
Üniversitesi 
(ODTÜ) Yapılı 
Çevre ve Ta-
sarım Uygula-
ma ve Araştır-
ma Merkezine 
(YT-MATPUM) 
Yenilenebilir 
Enerji Kay-
nakları (RES,-
G E S , H E S )  
Kul lanı larak 
Elektrik Ener-
jisi Üretimine 
İlişkin Rapor 
h a z ı r l a t t ı . 

Türkiye’de bir ilk olan çalışma, 
düzenlenen panellerde örnek 
olarak gösterilmektedir. Ayrıca 
belirlenen ilke ve esaslar çevre 
illere de referans olmaktadır. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 
ODTÜ’ye hazırlattığı rapor hak-
kında bilgi veren Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri; “5216 Sa-
yılı Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nunun 7. maddesi ve 3194 sayı-
lı İmar Kanununun 8. maddesi 
kapsamında Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarına dayalı İl bütünün-
de talep edilen RES, GES VE HES 
projelerinin olası sakıncalarının 
ortaya konulduğu ve bu sakın-

calardan nasıl korunulacağına 
yönelik teknik ve bilimsel bir ça-
lışma. Rapor, santrallerin (RES,-
GES,HES)  avantaj-dezavantajları, 
Çevresel Kriterler, Muğla ili Ge-
neli Enerji Potansiyeli ve Mevcut 
Santraller, Santrallere (RES,GES,-
HES) ilişkin Mevzuat, Santraller 
(RES,GES,HES) için Literatürde 
yer alan Yer Seçim Kriterleri, 
Muğla ili için Önerilen Değerlen-
dirme Kriterleri ve Muğla ilinde 
RES,GES,HES Projeleri Mekansal 
Yer Seçimine Yönelik Coğrafi Bil-
gi Sistemleri (ArcGIS) Uygulama-
sını içermektedir. Raporun ha-
zırlatılma nedeni ise; Muğla’nın 
Özel Statü, Koruma alanlarına 
sahip bir il olması, bu kapsamda 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına 
(RES,GES,HES) yönelik Yer Seçimi 
yapımına yönelik herhangi bir 
çalışmanın olmaması, Çevre ve 
İmar Konularında yasal düzen-
lemelerde bu konuya yönelik 
eksikliklerin olması ve Büyükşe-
hir Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Dairesi Başkanlığına yoğun bir 
şekilde RES,GES,HES yapımına 
yönelik taleplerde bulunulması-
dır. Raporun Hukuki bir dayanak 
oluşturması ve Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi’ne yapılacak baş-
vurulara altlık oluşturabilmesi 
için Büyükşehir Belediye Mec-
lisi’nin 14.04.2016 tarih ve 144, 
145 ve 146 sayılı kararları ile Ye-
nilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Yer Seçimine İlişkin İlke ve Esas-
lar belirlenmiş olup; RES, GES ve 
HES Önerilen Alanlara İlişkin Ha-
ritalar hazırlandı. Meclis Kararları 
ile gelen başvurular değerlen-
dirilip Santrallere (RES,GES,HES) 
yönelik İlke ve Esaslar dahilinde  

RES,GES,HES alanlarına ilişkin 
yer seçimleri değerlendirilebil-
mektedir. 

“Muğla’da Akademik Çalış-
malara, Ortak Akla Önem 
Veriyoruz”

Muğla’da akademik çalışmalara, 
ortak akla ve birlikte üretme-
ye önem verdiklerini söyleyen 
Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr.Osman Gürün, Muğla’nın 
doğal ve coğrafi güzellikleri, 
tarihi zenginlikleri ile özel bir il 
olduğunu ve Muğla’yı hep bir-
likte koruyarak, güzelleştirerek 
geleceğe taşıyacaklarını söyledi. 
Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Osman Gürün; “Muğla 
için bir karar alırken öncelikle işin 
uzmanlarından bilimsel ve aka-
demik fikir alırken aynı zaman-
da kendi teknik ekiplerimizle de 
değerlendirmeler yapıyor Muğla 
için en iyisini, en yararlısını yap-
maya çalışıyoruz. ODTÜ’ye ha-
zırlattığımız yenilenebilir enerji 
kaynakları ile ilgili rapor yasa 
ve mevzuatlardan kaynaklanan 
boşlukları doldurarak enerji üre-
tirken çevremizi de korumamız 
için bir altlık oluşturdu. Bu çalış-
ma akademisyenler ve konunun 
uzmanları tarafından da Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’nin çalış-
ması diye panellerde, televiz-
yonlarda örnek gösterilmeye 
başlandı. Muğla’ya en iyi hizmeti 
verirken ülkemiz için örnek teşkil 
edecek çalışmaların altına imza 
atmak bizleri ayrıca gururlandır-
dı. Muğla’mızı daha yaşanır bir 
şehir yapmak için çalışmaya de-
vam edeceğiz.” dedi. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yenilenebilir enerji kaynakları kullanımında yasalardan 
kaynaklanan boşluklar nedeni ile Türkiye’de bir ilk olan çalışmanın altına imza atarak Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi’ne teknik bir rapor hazırlatarak meclisinde onaylattı. 

Büyükşehir ile ODTÜ’nün 
Ortak Çalışması 
Türkiye’ye Örnek Oldu 
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Muğ-
la Bü-
y ü k ş e h i r 
Belediyesi, Kavaklıde-
re Cumhuriyet İlkoku-
lu’ndan bu güne kadar 
sinemaya gitmemiş 68 
öğrenciye sinema key-
fini yaşattı. Muğla Büyük-
şehir Belediyesi’nin düzenlediği 
etkinlik kapsamında Kavaklıdere 

Cum-
h u -

r i y e t 
İ l k o k u l u 

ö ğ r e n c i l e r i 
Menteşe’ye gel-

di. 27 Nisan’da Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk Kültür 

Merkezi’ne gelen 68 öğrenci, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Or-
kestrası’nın mini konserine ka-
tıldılar. Bu güne kadar sinemaya 
gitmemiş 68 öğrenci daha sonra 
sinemaya giderek “Şirinler Kayıp 
Köy” filmini izleme şansı buldu-
lar. 
Düzenlenen etkinliklerle güzel 

bir gün geçiren öğrenciler ve 
öğretmenleri, Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ve personeline teşek-
kürlerini ilettiler.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’n-
den etkinlikle ilgili yapılan açıkla-
mada şu ifadeler yer aldı;
“Kavaklıdere Cumhuriyet İlko-
kulu’ndan 68 öğrencimiz ilk 
defa bir filmi sinemada izlediler. 
Film sonrası kendilerini Mente-
şe Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
Kültür Merkezi’nde ağırladık ve 
hep birlikte Büyükşehir Beledi-
yesi Orkestramızın mini konse-
rini izledik. Ayrıca personelimiz 
tarafından çocuklarımıza klasik 
müzik enstrümanları hakkında 

bilgiler verildi. Yaptığımız tüm bu 
faaliyetlerin amacı çocuklarımı-
zın hayata bakışı açılarının değiş-
mesine küçük de olsa katkı sağla-
maktır. Çocuklarımızın geleceğin 
büyük projelerini oluşturacak 
bireyler olabilmesi için elimizden 
gelen desteği sağlamaya çalışı-
yoruz. Özellikle kırsalda yaşayan 
çocuklarımızı sanatla buluşturan 
etkinliklerimizi sürdürerek bu 
yöndeki çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.”

68 Öğrenci İlk kez 
Sinema 

Keyfini Yaşadı

Gökova, 

Kucakladı
Sadun Boro’yu 

“Sadun Boro Anma 
Seyri” etkinliklerinin 
ilk gününde sanatçı 
Ufuk Boy tarafından 
yapılan “Gökova, 
Sadun Boro’yu Ku-
caklıyor” heykelinin 
açılışı yapıldı. Hey-
kel, Sadun Boro’nun 
Türkiye’yi denizlere 
açan sadece dün-
ya denizlerine de-
ğil kendi koylarının 
tanınması daha da 
önemlisi korunma-
sını sağlayan güçlü 
kişiliğinin özellikle-
rini sembolik olarak 
taşıyor.
Etkinlikler, Sadun 

Boro tarafından Ok-
luk Koyuna yaptırı-
lan Deniz Kızı hey-
kelinin denizciler 
tarafından selamlan-
ması ile sona erdi. 
Çok sayıda denizci 
ve çevrecinin katıldı-
ğı etkinliğe, Bodrum 
Kaymakamı Bekir 
Yılmaz, Bodrum Sa-
hil Güvenlik Karakol 
Komutanı Binbaşı 
Süleyman Ercan, 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi İnsan 
Kaynakları ve Eği-
tim Dairesi Başkanı 
Ali Zağlı, Bodrum Li-
man Başkanı Türker 

Kutlu, Deniz Ticaret 
Odası Bodrum Şu-
besi Yönetim Kurulu 
Başkanı Gündüz Nal-
bantoğlu, Bodrum 
Deniz Limanı Şube 
Müdürü Raşit Öz-
kan, Muğla Büyük-
şehir Belediyesi De-
niz ve Kıyı Tesisleri 
Şube Müdürü Emre 
Tümer, Bodrum De-
nizciler Derneği Yö-
netim Kurulu Başka-
nı Mustafa Demiröz, 
Bodrum Belediyesi 
yetkilileri ve Sadun 
Boro’nun kızı Kısmet 
Deniz Boro katıldı. 

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tekneyle dünya 
turu yapan ilk Türk denizci Sadun Boro’yu Bod-
rum Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası Bodrum 
Şubesi işbirliğinde düzenlenen etkinliklerle 
andı. 
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Büyükşehir, Muğla’yı 
Sosyal Medya Fenomenleri 

ile Dünya’ya Tanıtıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Muğ-
la’nın tanıtımı için davet ettiği, dünya 
çapında 30 milyon takipçisi olan sosyal 
medya fenomenleri ve seyahat blogger-
ları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün’ü ziyaret etti.

Dünya çapında mil-
yonlarca takipçisi 
olan İngiltere’de 
yaşayan, Avusturya, 
Fas, Polonya, Kıbrıs, 
Vietnam, Kolombi-
ya, Irak’lı 17 sosyal 
medya fenomeni, 
seyahat blogge-
rı(çevrimiçi yazar) 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin da-
vetlisi olarak beş 
günlük gezi için 
Muğla’ya geldi. 
Muğla’nın tarihi, 
kültürel, turistlik 
ilçelerini beş gün-
dür sosyal medya-
daki takipçilerine 
discovermugla eti-
keti(hashtag) ile 
yayınlayan sosyal 
medya fenomenleri 
ve bloggerlar Muğ-
la Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün’ü zi-
yaret ederek Muğla 
gezileri ve gördük-
leri yerler hakkında 
fikirlerini paylaştılar.

Türkiye’nin ve Muğ-
la’nın dünyaya öz-
gür, güvenli, mo-
dern bir şehir olarak 
anlatılması gerek-
tiğini, gezdikleri, 
gördükleri güzellik-
lerden çok etkilen-
diklerini söyleyen 
sosyal medya feno-

menleri ve seyahat 
bloggerları Muğ-
la’da bulundukları 
beş gün içerisinde 
herkesin farklı alan-
lardaki uzmanlık 
alanları ile yaptıkla-
rı paylaşımlar, ulaş-
tıkları takipçileriyle 
Muğla’yı dünyaya 
kendi objektifleri ve 
yorumları ile en iyi 
şekilde tanıtacakla-
rını söylediler.
“ M u ğ l a m ı z ı 
Sosyal Medya 
Fenomenlerinin 
Objektifinden 
Tanıtacağız”
Dünyada ve Türki-
ye’de sosyal medya 
kullanımının ola-
ğanüstü arttığını, 
ülkelerin tanıtımı 
ve turizm için artık 
kurumların girişim-
lerinin değil kişile-
rin paylaşımlarının 
ve yorumlarının be-
lirleyici olduğunu 
söyleyen Muğla Bü-
yükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün, Muğla’ya 
davet ettikleri genç, 
dinamik, Birleşmiş 
Milletler gibi farklı 
ülkelerden, her biri 
kendi alanlarında 
uzman sosyal med-
ya fenomenlerinin 
Muğla’yı dünya ge-

nelindeki takipçi-
lerine olduğu gibi 
yansı tacak lar ına 
inandığını, beş gü-
nün bu tanıtım için 
yetmeyeceğini ken-
dilerini tekrar Muğ-
la’ya beklediklerini 
söyledi. Muğla Bü-
yükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman 
Gürün; “Muğla sa-
dece denizi, kumu, 
güneşi ile değil do-
ğası, kültürü, 110 
antik kenti, korun-
muş, günümüze ka-
dar ulaşmış mima-
risi, nüfusun yüzde 
60’nın yaşadığı kır-
sal Muğlası, yöre-
sel zenginlikleri ile 
de yerli ve yabancı 
misafirlerimize an-
latılması gereken 
bir şehir. Günümüz 
teknolojisi ve ge-
lişen sosyal ağlar 
ile artık ülkelerin, 
şehirlerin tanıtımı 
kurumların girişim-
leri ve fuarlar ile bir 
nebze olsun yapı-
labildiği gibi belir-
leyici etken kişiler 
olmuştur. Objektif, 
güvenilir insanların 
paylaşımları, yo-
rumları diğer vatan-
daşlar tarafından 
dikkate alınmakta 
ve önemsenmek-
tedir. Farklı ülkeler-

den gelen, genç, 
güleryüzlü, sosyal 
medyanın farklı 
sayfalarında mil-
yonlarca takipçisi 
olan sizlerin Muğ-
la’da kaldığınız süre 
içerisinde paylaştı-
ğınız, sizlerin objek-
tifinden fotoğraflar 
ve videolar ile Muğ-
lamızı dünyaya yan-
sıtacaksınız. Sizlerin 
bakış açısı önemli. 
Farklı coğrafyalarda 
dünyaya gelmiş ve 
Birleşmiş Milletler 
gibi bir araya gelen 
dinamik bir grup-
sunuz. Dünyanın 
sizler gibi gençlerin 
bir araya gelmesine, 
bu birlikteliğe ihti-
yacı var. Muğlamıza 
hoşgeldiniz diyor, 
ziyaretiniz için te-
şekkür ediyorum.” 
dedi. 

Sosyal Medya feno-
menleri ve seyahat 
bloggerlarının (çev-
rimiçi yazar) Muğ-
la’yı beş günlük 
ziyaretleri, yaptık-
ları paylaşımlar ve 
izlenimleri ile ilgili 
değerlendirmeler 
için iki hafta sonra 
tekrar Muğla’ya ge-
lecekleri belirtildi. 



14KARYAl . HABER

Yüz yıldır suyu olmayan ve eşeklerle evlerine su ta-
şımak zorunda kalan Marmaris İlçesi Taşlıca Mahal-
lesi sakinleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
MUSKİ Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar sa-
yesinde suya kavuşuyor. Yeni açılan sondaj kuyusu 
sayesinde su sıkıntısı ortadan kalkacak olan Mahalle 
sakinleri, sondajın yapıldığı bölgede sevinç gösteri-
lerinde bulundular.

Kurulduğu günden bu yana 
suyu olmayan Marmaris İlçe-
si Taşlıca Mahallesinin yüzyıllar 
süren su sorunu tarih oluyor. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) 
Genel Müdürlüğünün uzun sü-
redir Taşlıca’da yaptığı çalışmalar 
olumlu sonuçlandı. Bölgede ya-
pılan araştırmalar sonucu Söğüt 
Mahallesinde yeterli miktarda su 
bulunurken buradan çıkarılan su 
Taşlıca Mahallesine götürülecek. 
TAŞLICA’YA 3 BİN 800 METRE 
İÇME SUYU HATTI YAPILACAK
MUSKİ Genel Müdürlüğü yetki-
lilerinden yapılan açıklamada 
Söğüt Mahallesinde yaptıkları 
sondaj çalışmasıyla birlikte temiz 
içme suyuna ulaştıklarını ve böl-
genin içme suyu sıkıntısını orta-
dan kaldırılacağı belirtildi. Muğ-
la Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün’ün talimatları 
doğrultusunda çalışmalarının 
hız kazandığını belirtilirken, 
bölgede çıkan suyun Taşlıca’ya 
aktarılması için 3 bin 800 met-
re uzunluğunda yeni içme suyu 
hattı yapacaklarını vurgulandı. 
Açıklamada ayrıca “Taşlıca’nın 
nüfusu 600 kişiden oluşuyor ve 
ayrıca Söğüt Mahallesinde de 
bin 700 vatandaşımız ikamet 
ediyor. Yeni açılan sondaj kuyusu 

ile birlikte hem Taşlıca’ya hem de 
yaz aylarında su sıkıntısı çeken 
Söğüt Mahallesine su takviye-
si yapılacak. Bir hafta içerisinde 
buranın projesi hazırlanacak ve 
hemen içmesuyu çalışmalarına 
başlayacağız.  2017 yılı bitmeden 
Taşlıca ve Söğütlü’nün su sorunu 
kalmayacak. Bölgede denizden 
su arıtarak mahalleye içme suyu 
sağlamak için planladığımız Re-
vers Ozmos çalışmaları, bölgenin 
ihtiyacını karşılayacak suyun bu-
lunmasıyla son buldu. Bu durum 
maliyet açısından bizim için de 
büyük bir sevinç kaynağı oldu” 
bilgileri yer aldı.  
TAŞLICA MUHTARI: “SU-
YUN DAMLASINA MUHTA-
CIZ”
Taşlıca Mahalle Muhta-
rı Şadi Altınışık ise yaptığı 
açıklamada, “Bu sefer ma-
halle halkı çok umutlu. İlk 
duyduklarında bir tedirgin-
lik vardı halkta. Aslında Taş-
lıca’da su bulundu densey-
di kimse inanmazdı. Fakat 
Söğüt’ten hat çekileceği 
duyulunca herkes heyecan-
landı. Çünkü hepimiz suyun 
damlasına muhtacız” diye 
ifade etti.

“SÖZLERİMİZİ TEK TEK TUTU-
YORUZ”
İl genelinde susuz Mahalle bırak-
mayacaklarının sözünü verdik-
lerini belirtilen Muğla Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Dr. Osman 
Gürün, bu kapsamda son olarak 
yüzyıldır suyu olmayan Taşlıca 
Mahalle’sini suya kavuşturduk-
larını belirtti. Dr. Osman Gürün, 
“Muğla’da göreve geldiğimiz 
günden bu yana il genelinde su-
suz köy ve mahalle kalmaması 
için çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Marmaris ilçesi Taşlıca Ma-
hallesinin kurulduğu günden bu 
yana suyu yok. Buradaki vatan-

daşlarımız suyu eşeklerle, tan-
kerlerle civar bölgelerden taşı-
yarak getiriyorlardı. Ekiplerimize 
verdiğimiz talimatlar doğrultu-
sunda MUSKİ Genel Müdürlüğü 
bölgedeki çalışmalarını yoğun-
laştırdı. Söğüt ve Taşlıca  Mahal-
lesinde yaptığımız 9 ayrı sondaj 
çalışmasından sonra Taşlıca’yı 
bu dertten kurtaracak suyu Sö-
ğüt Mahalle’mizde bulduk. Bu yıl 
içerisinde de yapacağımız yeni 
içme suyu hattıyla bölgeyi suya 
kavuşturacağız.” dedi.
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FIRINDA SEBZELİ KÖFTE

Sudoku

Zor

Normal

Malzemeler
300 g köftelik kıyma
200 g kuzu kıyma
1 paket Knorr Köfte Harcı
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kekik
2 patates dilimlenmiş

Hazırlanışı
Kasenin içine 500 g kıymayı bir paket Knorr Köfte Harcı’nı ve bir buçuk çay bardağı (112 ½ 
ml) suyu koyup harç kıvamına gelinceye kadar yoğurun. Dinlenmesi için buzdolabına yer-
leştirin.
20 dakika dolapta beklettikten sonra, harcı çıkarın ve köfte haline getirin.Yağsız bir tavada, 
şekillendirdiğiniz köftelerin iki tarafını da hafifçe kızartın.
Daha sonra aynı tavada sebzeleri kızartın.
Seramik veya fırına girebilecek bir fırın kabına köfteleri ve sebzeleri dizin.
Sebzeleri kızarttığınız tavaya içine 1 ¼ su bardağı soğuk suyu ve 1 paket Knorr Domatesli 
Makarna Sosu’nu ilave edin. Sosu kaynayana kadar karıştırın.
Sos hazırlanınca köftelerin olduğu fırın kabına döküp üzerine peyniri, kekik ve pul biberi 
serpiştirin.
200 dereceye ayarladığınız fırında 20 dakika pişirin.
Afiyet olsun...

2 patlıcan
10 adet mantar
2 adet kırmızı biber (üçgen şekilde kesilmiş)
Tuz ve karabiber
1 paket Knorr Domatesli Makarna Sosu
3 bardak su
100 g kaşar peyniri

Terazi
Büyük iyilik Jüpiter’in geçişi ile çok çalışacağınız ve başarılı olaca-
ğınız verimli bir aydasınız. Bu ay zorlandığınız konularda bile tüm 
görev ve sorumluluklarınızı hızla tamamlayabileceksiniz. 

Boğa
Doğru kullandığınız takdirde krizleri fırsata çevirebileceğiniz bir ay 
karşılıyor sizleri. İş değiştirmek aynı dan birden fazla işi yapmak yö-
netmek gibi bir düşünceniz varsa harekete geçmekte başlamakta 
tereddüt etmemelisiniz.

Koç
Bu ay Satürn eğitim ve yolculukları temsil eden 9 ncu evinizde etkili 
olacak iş ve eğitim hayatınız ile ilgili çalışmalarınızla uzun yolculuk-
lara çıkabilirsiniz.

Akrep
Bu ay öğretmen Satürn transiti ile finansal konular önem kazanacak 
sizler için. Para kazanmak için daha çok çalışacaksınız. Azminizden 
bir şey kaybetmediğiniz takdirde Bir mülk satın alma şansınız ol-
dukça yüksektir. 

İkizler
Bu ay aşk ve evlilik hayatınız önem kazanıyor özellikle evlilik hayatınızda bazı 
sorunlarla yüz yüze gelebilirsiniz. Ani kararlar vermemeye çalışmanız özellikle 
ayın ilk 10 günü için önem taşımakta. Jüpiter’in geçişi ile genel olarak mutlu-
luk ailenizde hakim olacak. 

Yay
Öğretmen Satürn’ün transit geçişi nedeniyle zihninizde sessizlik 
hakim olmaya başlıyor. Huzursuzluklarınız yorgunluklarınızın ge-
tirdiği zorlayıcı alışkanlıklarınızın çok ve yorucu sesliliği sessizliğin 
huzuruna bürünüyor. 

Yengeç
Öğretmen Satürn’ün yansıması ile pek çok konuda ruhsal fiziksel ve 
başarı gücünüz artacak. Sağlık sorunlarınız başta olmak üzere haya-
tınızda engel teşkil eden pek çok şeyden uzaklaşacağınız enerjiler 
ile karşı karşıyasınız. 

Oğlak
Bu ay iş hayatınızda yeni kaynaklardan para kazanabilir yaptığınız 
işi daha çok sevmeye başlayabilirsiniz. Dostlarınız ve aile bireyle-
riniz ile yolculuklar gerçekleştirebileceğiniz enerjiler ile karşı karşı-
yasınız. 

Aslan
Bu ay Öğretmen Satürn enerjileri ile çocuklar eğitim ve sağlık alan-
larında ufak tefek engellerle karşı karşıya kalabillirsiniz. Özellikle 
ayın ilk haftası Mide ile ilgili rahatsızlıklar mümkündür. 

Kova
Bu ay mühendislik veya teknoloji üzerine iş yapan Kovalar, büyük 
başarılar elde etme şansına sahipler. Merkür ve Venüs’ün transit ko-
numundan dolayı, arkadaşlarınızdan gelecek faydalar söz konusu. 

Başak
Jüpiter enerjisi ile ruhsal uyanış maneviyat sizler için her zamankin-
den daha fazla önem kazanacak. Ay boyunca Dini yerlere ziyaretler-
de bulunabilir yolculuklar gerçekleştirebilirsiniz. 

Balık
Bu ay öğretmen Satürn’ün yansıması ile iş hayatınızda değişimler 
yaşanabilir. İşinizle ilgili yolculuklar artabilir. Büyük iyilik Jüpiter’in 
yansıması ile sağlığınız daha iyi durumda olacaktır. 
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Türkiye’nin 
Renkleri 
Muğla’da 
Buluştu

Minikler Türkiye Şampiyona-
sında Geleneksel Düzenlemeli 
Dal kategorisinde Türkiye’nin 
birçok farklı bölgesinden gelen 
12 kulüp yarıştı. Şampiyonada 
Minikler Geleneksel Düzenle-
meli Dal kategorisinde Muğla 
Bodrum Akademi Karya ve Kar-
ya Çiçekleri Spor Kulübü birinci, 
İzmir Border Gençlik ve   Spor 
Kulübü ikinci, Antalya Yörem 
Halk Dansları Gençlik ve   Spor 
Kulübü üçüncü oldu.
Düzenlemesiz Dal kategorisin-
de ise Trabzon Beşikdüzü Spor 
Kulübü birinci, İzmir Çınar Kül-
tür Gençlik ve   Spor Kulübü 
ikinci, Diyarbakır Halay Gençlik 
ve   Spor Kulübü üçüncü oldu. 

Şampiyonada dere-
ceye giren takımlara 
kupaları,  Muğla Valisi 
Amir Çiçek, Muğla Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kanı Dr. Osman Gürün, 
Muğla Vali Yardımcısı 
Fethi Özdemir, İl Em-
niyet Müdürü Hakan 
Çetinkaya, Menteşe 
Belediye Başkanı Ba-
hattin Gümüş, Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreteri Hacı Koç, Muğ-
la Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürü Serkan Öçalmaz, 
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
Turizm, Gençlik ve Spor Dairesi 
Başkanı Ali İnan, Türkiye Halk 

Oyunları Federasyonu Başkanı 
Hayri Gürhan Ozanoğlu Muğla 
Büyükşehir Gazeteciler Derneği 
Başkanı Cem Kaytan tarafından 
takdim edildi.
Renkli görüntülere sahne olan 
şampiyonaya 630 sporcu, 200 

müzisyen, idareci, antrenör ve 
60 federasyon görevlisi katıldı. 
Tüm takımlara madalya, ha-
kemlere, federasyon yetkilileri-
ne ve takım antrenörlerine te-
şekkür belgesi ve  hediye çanta 
verildi

Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sa-
hipliğinde Türkiye Halk Oyunları Fe-
derasyonu tarafından düzenlenen ve 
Türkiye Şampiyonalarının ikincisi olan 
Minikler Türkiye Şampiyonası 3 - 4 Hazi-
ran 2017 tarihleri arasında Muğla Men-
teşe Spor Salonu’nda yapıldı.


