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İklim ve Çevre Dostu  Muğla

Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce belde de herhangi bir hafriyat sahası 
mevcut değildir. 
Muğla Büyükşehir Belediyesine ait Ula ilçesi Kızılağaç mahallesinde bulunan araziler 
hafriyat sahası olarak açılmıştır.
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Toplam Yüzölçümü: 511 Km2
Nüfus: 23 610 (2014 Yılı)
Korunan Alanlar:  (Toplam Alan=94,3 Km2)
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi
Doğal Sit, Kentsel Sit Ve Arkeolojik Sit
KORUNAN ALANLAR VE ÖZEL STATÜLÜ ALANLAR ALANSAL DAĞILIMI
ALANSAL KULLANIM
TURIZM MERKEZI

DOĞAL SIT ALANI

ARKEOLOJIK SIT ALANI

KENTSEL SIT ALANI

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERI

YABAN HAYATI GELIŞTIRME SAHASI

TOPLAM İLÇE YÜZÖLÇÜMÜ

ALAN (KM2)
-
38,1
7,2
-
33
16
511

45,3

ALAN HESAPLAMA-
LARI YAPILIRKEN 
ÜST ÜSTE ÇAKIŞAN 
FARKLI KORUMA 
ALANLARININ 
HER BİRİNİN 
KENDİ ALANSAL 
BÜYÜKLÜKLERİ ESAS 
ALINMIŞTIR

12.11.2015 tarih ve 410 sayılı Başkanlığımız Meclis Kararı ile onaylanan Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları kabul 
edilmiştir. 07.12.2015 tarih ve 5123 sayılı Başkanlık Olur’u ile onaylanan Elektronik Haberleşme İstasyonları Yer Seçim 
Belgesi Usul ve Esasları Yönergesi kabul edilmiştir. 

İmar Ve Şehircilik Dairesi BaşkanlığıULA
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Tarıma ve Üreticiye Değer Veriyoruz

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
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13 ilçeye 13 park için İlçe Belediye Başkanları ve Park Bahçe Müdürlükleri ile görüşmeler yapıldı.
Araç üstü Ağaç Söküm ve Taşıma aracımız hizmet vermeye başladı.
Ula Göleti Bisiklet ve Yaya yolu Peyzaj Projesi tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortaklığında kurulan Toprak Bitki ve Sula-
ma Suyu Analiz Laboratuvarımız üreticilerimize hizmet vermeye başlamıştır.
Gezici eğitim ve Numune toplama aracımız tüm ilçelerimizden numune toplayarak analiz sonuçlarını 
yine tüm ilçelere dağıtmaya başladı.  
Alım Garantili Süs Bitkileri üretimi Kapsamında üretilmiş olan, 25.416 adet mevsimlik süs bitkisi park ve 
bahçelere dikildi.
%50 destekleme ile Patates tohumu, yem bitkisi ve muhtelif sebze tohumu alımı yapılarak üreticilere 
dağıtıldı.
Ziraat Odalarımızda, Muğla Büyükşehir Belediyemiz teknik personelleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi Öğretim Görevlilerinin katılımıyla Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarımız ve Numune 
Alma Yöntemleri konularında bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleniyor.
5 Mahallede Kanal Temizliği-Tamiratı-Yapımı Boru ve büz döşenmesi yapıldı.
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Yollar Daha Güvenli
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
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2015 yılında il bütününde uygulaması yapılan asfalt döküm miktarı:
  Kırsalda 1. Kat asfalt: 199,2 km
  Kırsalda 2. Kat asfalt: 208,2 km
2015 yılında il bütününde uygulaması yapılan yolların bakım ve onarım miktarı:
Kırsal büyükşehir : 2.066 km
İlçe merkez büyükşehir : 119,91 km
2016 yılında planlanan asfalt döküm işi
  BSK(bitümlü sıcak karışım)  :125 KM
  1. Ve 2. Kat asfalt sathi kaplama  :700 KM 
İl tamamında büyükşehir belediyemiz sorumluluğundaki bütün köprü korkuluklarımızın boya yapılması işi
İl tamamında büyükşehir belediyemiz sorumluluğundaki bütün yollara karla mücadele çalışması 
2015 Yılında İlçemizde Uygulaması Yapılan Asfalt Döküm Miktarı:
  1. Kat Asfalt Kaplama:6,5 Km
  2. Kat Asfalt Kaplama:16,6 Km
2015 Yılında İlçemizde Uygulaması Yapılan Yolların Bakım Ve Onarım Miktarı:
  Kırsal Mahalle Yollarında; 90 Km
  İlçe Merkezi Yolarında; 17,40 Km
2016 Yılında İlçemizde Planlanan Asfalt Ve BSK (Sıcak Asfalt) Miktarı:  
  2016 1. Ve 2. Kat Sathi Kaplama :33.5 Km
  2016 BSK (Sıcak Asfalt) Kaplama: 5 Km
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İlimiz bütününe ait ortak coğrafi ve sözel verinin paylaşımını hızlandırma, aynı tür ve çeşitteki verinin üretiminde 
mükerrer hizmet alımlarını ve veri üretimini önleme amacı ile Büyükşehir Belediyemiz ve 13 İlçe Belediye Başkan-
lıkları arasında “Entegre Coğrafi Bilgi Sistemi Paylaşım Platformu”nun kurulması çalışmaları yapılacaktır.
Web sayfamız yeni ara yüzü ve işlevleriyle Kasım ayında yayına başlamıştır. Yeni sayfamızda, Muhtarlar bölümü 
açılarak tüm muhtar bilgileri yüklenmiş, engelli Dostu, Belediye Çocuk Dostu, Kent Öğrenci Servis Takip Başvuru bö-
lümleri devreye alınmış, önemli duyuruların yayını için alanlar oluşturulmuş, daha hızlı yüklenen, mobil cihazlarla 
daha uyumlu bir site oluşturularak bilgi erişiminin sağlanması kolaylaştırılmıştır. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
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İlçe sınırları içerisinde Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca paylaşıma konu edilen veya değerlen-
dirilmeyen 21 adet taşınmazın Ula Belediye Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 
taksim işlemi gerçekleştirilmiştir.
İlçe sınırları içerisinde mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait taşınmaz-
lardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MUSKİ) sorumluluk alanına giren toplam 4 
adet taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne devri gerçekleştirilmiştir.
Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca Ula Belediye Başkanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı arasında ½ oranında hisseli olarak taksimi yapılan taşınmazlardan 12 adet hisseli taşınmazın ilgili 
belediyeler arası paylaşımı yapıldı.
İlçe sınırlarında 7 adet taşınmazın 2886 sayılı kanun kapsamında kiralama ihalesi yapılmış, 2 adet taşınmaz 
kiraya verilmiştir
İlçe sınırları içerisinde kiracılığı devam eden 2 kiracıya 2016 yılı kira bedelleri ve teminatlarla ilgili gerekli 
tebligat işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Gölcük Mahallesi yol kamulaştırma işlemi tamamlanmış, Kızılağaç ve Gökova Mahallelerinde 2942/30. 
Madde hükümleri gereğince kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
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Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
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Ağustos 2014 de başlayan evde bakım hizmetlerinde bugüne kadar 421 hane ziyaret edilirken, 1327 
kişiye tıbbi bakım, 144 kişiye de genel bakım (saç, sakal tıraşı, banyo) yapıldı. 
15.02.2015 de hizmete başlayan hasta nakil ambulansı ile 110 hastamızın taşıması yapıldı.
15.8.2015 tarihinde başlayan Destek Kart hizmetinden 29 kişi faydalanmıştır. Dağıtılan para tutarı 
14.120,00 TL’dir.
16 aileye 2.800,00 TL kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
Mayıs 2015 de başlayan Paylaşarak Sevindir hizmetinden 5 aile faydalanmıştır.
Sivrisinek ve Diğer Haşerelerle Mücadele kapsamında ilçemizde; 1 Veteriner Hekim, 1 Ziraat Mühendisi, 
2 Büro Personeli, 6 ilaçlama personeli, 2 adet pick-up ve 1 kontrol aracı ile hizmet verilmiştir.
31.03.2014 tarihinden bugüne kadar kısırlaştırılan, tedavi edilen, aşılanan ve sahiplendirilen hayvan 
sayısı 136’dır.
İlçemizde bulunan mezarlık alanlarının temizlik çalışmaları 07.04.2015 tarihinde başlamış olup 50 adet 
mezarlık alanında temizlik çalışması yapılmıştır.
Yabancı ot ilaçlaması 20.04.2015 tarihinde başlamış olup 14 adet mezarlık alanında yabancı ot ilaçla-
ması yapılmıştır.
İlçemizde yapım, bakım, onarım ve tadilat işlemleri için 4 adet mezarlık alanının ölçülüp metrajı çıkar-
tılmıştır.

Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
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Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Mezarlık bilgi sistemi (MBS) adı altında 50 mezarlık alanının bilgi dosyası oluşturulmuş olup; tapu 
kayıtlarına, mezarlıkların doluluk oranı, temizlik, bakım, onarım vb. işlemlerin yapılıp yapılmadığına; 
mezarlık alanlarının fotoğraflarını (öncesi ve sonrasını) içeren bir sistem kurulmuştur.
Defin bilgi sistemi (DBS) ile birlikte Ula İlçesinde vefat eden kişilerin ölüm şekilleri, ölüm yerleri, ölüm 
tarihi ve saati ile defin yapılan mezarlık alanı kayıt altına alınmaktadır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı mezarlık alanlarına direkli isim ta-
belası işi adı altında Ula ilçesinde 50 adet direkli isim tabelasının montajı yapılmıştır.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı mezarlık alanlarının yapım, bakım, 
onarım ve tadilatı işi adı altında Ula ilçesinde 4 adet mezarlık alanında yapım, bakım, onarım ve tadilat 
işlemlerinin ihale işlemleri sonlandırılmak üzeredir.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü 
arazi personelleri ile mezarlık alanlarının yapım, bakım, onarım ve tadilatı işi adı altında ilçemizde 9 
adet mezarlık alanında yapım, bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapılmıştır.
Ula İlçemizden, ilçelere ve il dışına yapılan cenaze nakil işlemleri 25.08.2014 tarihinde başlamış olup; 
İlçeler Arası cenaze Nakil Sayısı 45, İller Arası Cenaze Nakil Sayısı 3’tür.
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Büyükşehir ve İlçelerde görev yapan tüm Zabıta personeline tüm mevzuatlarda hizmet içi eğitim seminerleri düzenlen-
miştir. 
Protokol Görevlerinin yapılması sağlanmıştır. 
Büyükşehir ve İlçe Zabıta Müdürleri ile koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. 
Zabıta Trafik Denetim Amirliğimiz Otoparkların ruhsat, fiyat tarifeleri vb. Taksicilerin (Korsan),Toplu Taşıma Araçları ve 
Koop. Araçlarının izin ve güzergah denetimleri, Servis Araçlarının özel izin belgesi ve güzergah kontrolleri ile terminal-
lerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirme ve otogarın nizam ve intizamını sağlanması 
Çevre –Ruhsat ve İmar Zabıta Denetim Amirliği Çevre ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi ve gelen şikayetlerin değer-
lendirilmesi İşyeri Ruhsat Denetimleri, İşyeri İmalat ve Gıda Denetimleri ile İlan Reklam ve Tabela ilgili Denetimleri ile 
AYKOME ile ilgili gelen şikayetler ve takipler yapılması sağlanmıştır. 
Hal Zabıta Denetim Amirliğimiz 5957 Sayılı Hal Yasası doğrultusunda Satışa sunulan mallar üzerinde Künye bulunup 
bulunmadığı, Hal Kayıt sistemine bildirim yapılıp yapılmadığı hususunda hal içi, Pazar yerlerinde ve yol denetimlerini 
gerçekleştirmektedir. 
2014 yılında Daire Başkanlığımıza gelen 236 Adet ve 2015 Yılında 570 Adet şikayet değerlendirilmiştir.
5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre çeşitli suçlardan 2014 Yılında 52 Adet  2015 yılında 114 adet İdari Yaptırım Karar 
tutanağı düzenlenmiştir. 
1608 Sayılı Yasaya Göre 2014 Yılında 36 Adet 2015 yılında 481 adet tutanak tanzim edilerek encümene sevki sağlan-
mıştır. 
5957 Sayılı Hal Yasasına Göre 2014 Yılında 135 Adet 2015 yılında 185 adet tutanak tanzim edilerek encümene sevki 
sağlanmıştır.  

Zabıta Dairesi Başkanlığı 
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Zabıta Dairesi Başkanlığı 
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Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlçelerimizde ki İdare Hizmet Binaları ile diğer Tesislerde Kullanıcı 
Birimlere Talep Olması Halinde Tamir, Bakım, Onarım, Tamirat ve Tadilat İşleri Yapıldı. 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
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Turizm Gençlik Ve Spor Dairesi Başkanlığı

Ula ilçemizde spor tesisi yapmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. 
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Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tiyatro topluluğu, “mobil sahne tır tiyatrosu” ile 13 ilçemize turne düzenleyerek 
tiyatro severlerle buluştu.
Farklı illerin Opera ve Bale toplulukları çeşitli gösterilerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne 
alarak izleyicileri ile buluştu.
23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi özel günlerde fener alayı, konser gibi etkinlikler düzenlendi. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk “ Konservatuvar Açılışı” yapıldı. 105 Öğrenci içerisinden seçilen; 17 
Sanat müziği, 31 Halk Müziği ve 2 fahri olmak üzere toplam 50 öğrencisi ile 07 Kasım 2015 tarihinde eğitim 
vermeye başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Bando ve oda orkestrası oluşturularak iki ekibin birlikteliğiyle kent 
orkestrası oluşturulmuştur. Kent Orkestramız farklı ilçelerimizde konserler düzenleyerek vatandaşlarımızla bu-
luşmaya devam edecek. 
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Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
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Güvenli Seyahat ile Sevdiklerinize Ulaşın

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
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Güvenli Seyahat ile Sevdiklerinize Ulaşın
Minibüs kooperatiflerinin kamu hizmeti odaklı ve kurumsal yönetim anlayışı içerisinde, yeni model, 
engelli rampalı, klimalı ve kamera takip sistemli araçlarla çalışmaları ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız, 
engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile diğer ücretsiz seyahat hakkı olan vatandaşlarımızın yararlana-
bilmesi için minibüsler Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsüne dönüşüyor.Ulaşım Ana Planı çalışması 
başladı ve tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’de ilk defa yaz kış nüfus durumuna göre iki zamanlı ve iki aşamalı 
ulaşım ana planı yapıyoruz. 
Okul Servis Araçlarına Filo Takip sistemi kurulmuş olup montaj işlemleri devam etmektedir. Sistem ta-
nımlamaları yapılarak, başvuruda bulunan öğrenci velilerine kullanıcı adı ve şifre gönderilmektedir.
Servis amaçlı kullanılan Okul Taşıtlarının, okulların kapalı olduğu dönemlerde Turizm maksatlı çalışa-
bilmesi için düzenleme yapıldı.
Ticari taksi ve servis araçlarına yaş sınırlaması getirildi.
Yeni otogar projeleri hazır. Mevcut terminallerimiz modernleşiyor.
Ticari taksi ve servis araçlarının yenileştirme çalışmaları kapsamında ilgili kararlar alındı.
Okul servis araçlarına ait 2015-2016 eğitim dönemi fiyat tarifesi daha ekonomik olan kilometre bazında 
hesaplanarak yeniden belirlendi.
Deniz yolu ile yapılan taşımacılık faaliyetlerinin ruhsatlandırılması ile ilgili UKOME kararı alındı.
Gökova ula cep otogar projesi hazırlanıyor 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
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Tüm sinyalize sistemlerdeki akkor lambalar daha görünür olan Power Led lambalarla değiştirildi.
93 adet trafik levhası yenilendi, 3 adet trafik levhasının bakım onarımı tamamlandı.
119 adet levha montajı yapılmış, 15 adet omega direk kullanılmış, 17 adet trafik güvenlik aynası mon-
tajı yapılmıştır.
1715 adet delinatör uygulaması yapıldı.
10 ayrı noktada 82 m2 yaya geçidi çizgisi yapıldı.
25 km trafik yol çizgi çalışması yapıldı.
Kurulan atölyemizle kendi işaret levhalarımızı kendimiz üretiyoruz.
Kendi yollarımızı kendi yol çizgi araçlarımızla çiziyoruz.
Otobüs bekleme alanları ve duraklar yenileniyor.
Trafik ve yaya güvenliğine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Belediyemize ait araçlar Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi ile 24 saat izleniyor.
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni güzergâhlar ve hatlar açılarak belediye otobüsleri 
toplu taşıma hizmeti vermeye başladı. 
Belediye otobüsleri yeni model, son teknolojik donanımlı olup 2 ayrı hatta 7 otobüs ve 7 personel ile 
toplu taşıma hizmeti sunulmaktadır. Günlük 934 km. lik mesafede 2015 yılı Aralık ayına kadar olan 
süreçte 440.640 kişiye toplu taşıma hizmeti sunulmuştur.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
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Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Büyükşehir Belediyesi otobüs sefer saatleri yaz ve kış mevsimine göre güncellenip web sayfasında www.
mugla.bel.tr yayınlanıyor.
60 dakika ilçeler içerisinde Belediye otobüsleri ile yapılan ikinci binişlerde %50 indirim yapılmaktadır.
Büyükşehir bünyesindeki tüm araçlar 7/24 Online olarak filo takip sistemi ile takip ediliyor.
35 yeni otobüs daha filomuza katılıyor.
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7/24 Güvendesiniz
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye teşkilatı olarak, merkezde grup amirliği ve Akyaka İtfaiye İstasyonu olmak üzere 2 
noktadan 4 araç, 12 itfaiye personeliyle hizmet verilmektedir.

Söz konusu tarihten itibaren  144 olaya müdahale edilmiş, 7   işyerine yangın önlem raporu 
verilmiş.  Vatandaşlarımızın ve Kamu çalışanlarının yangın eğitimi talepleri karşılanmıştır.
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Suyumuzun Değerini Biliyoruz 

MUSKİ
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Tüm tesis ve terfilerdeki tespit edilen işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eksikliklerin büyük bir kısmı 
tamamlandı 
Akyaka Gökova Arıtma Tesisinde atıl durumda bulunan beltpress ünitesi bakım ve revizyonları 
yapılarak tekrar devreye alındı.
Tesislerin tümüne mevzuatın gerektirdiği atık yağ depoları yapılmıştır.
Ula ilçemizde 25 personel ve 11 araç ile hizmet vermekteyiz. 
20 adet derin kuyu pompa arıza bakımı ve tamiratı yapıldı.
10 adet pano tamiratı yapıldı. 
Vatandaşlarımıza 150 adet vidanjör hizmeti verildi. 
20 adet kanal açma hizmeti verildi. 
55 adet depo vardır. 
1180 adet ana boru arızası giderildi. 
121 adet abone arızası giderildi. 
45 adet vana tamiratı yapıldı. 
3561 metre hat imalatı yapıldı. 
1317 metre ana hat yenilemesi yapıldı. 

MUSKİ



36

200 adet memba bakımı yapıldı. 
370 adet su deposu bakımı yapıldı.
1200 metre kanalizasyon hat temizliği yapıldı. 
11000 metre yağmur suyu drenajı hat ve mazgal temizliği yapıldı. 
Aktif abone sayısı 14541’dir.
Kapanan abone sayısı 1199 dir.

MUSKİ
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Deniz Ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğü

1479 km ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla İlinde, kıyılarda yürütülen faaliyetler yapılan saha çalış-
malarıyla tespit edilerek 8 adet deniz yolcu motoru hattı açılmış, bu hatlarda çalışan 128 tekne ilk kez ruhsatlandı-
rılmıştır. Hat sayılarının artırılması ve teknelerin iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar sürmektedir.
Ruhsatlandırılan teknelerin denetim ve kontrolü için deniz aracı alımı tamamlanmıştır.
Biri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından hibe yoluyla, diğer ikisi kapatılan belde belediyelerinden temin edilen 
3 adet tekne atık alım gemisine dönüştürülerek ve gerekli tamir-bakım işleri tamamlanarak kıyılardan ve tekneler-
den atık alımı için kullanılmak üzere Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına devredilmiştir. 
Ula İlçesi, Akyaka Mahallesinde bulunan Eski Maden İskelesi mevkiindeki bağlama yerlerinde küçük teknelere atık 
alımın yanı sıra bağlama ve barınma hizmeti verilmektedir.
Ula İlçesi, Akyaka Kadın Azmağı başta olmak üzere koruma altındaki bölgelerde kullanılmak üzere modern ve çev-
reci gezi teknelerinin hizmete alınması için ARGE projeleri ve imalat hazırlıkları devam etmektedir.
Bölgemizde küçük özel teknelerin denize indirilebileceği yerlerin azlığı sebebiyle yeni denize iniş rampa yerlerinin 
planlanarak hayata geçirilmesi ve mevcut rampaların iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan alınacak izinlere istinaden Muğla İli genelinde ihtiyaç duyulan 
alanlarda sualtı tabiatının korunması ve tekne bağlama kapasitesinin artırılması amacıyla yeni tonoz ve yüzer iske-
le sistemleri için projeler üretilmesine devam edilmektedir.



38

Ula  İlçemize;
- Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 4.346.903,92  TL 
- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak 409.135,27  TL
Toplam: 4.756.039,19 TL’ lik harcama yapılmıştır.
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