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OSMAN
GÜRÜNBodrum Otogarında

Türkiye’de Bir İlk
Muğla Büyükşeh�r 
Beled�yes�'n�n Bodrum'a 
kazandıracağı yen� otogarda 
elektr�kl� araçlar �ç�n 6 şarj 
�stasyonu kuruldu.
Bodrum'da yapımı devam 
eden ve yüzde 97's� 
tamamlanan otogar 
çatısındak� güneş 
paneller�n�n yanı sıra 
elektr�kl� araçlar �ç�n de şarj 
�stasyonlarına sah�p. Muğla 
Büyükşeh�r Beled�yes�'n�n 74 
M�lyonluk yatırımla 
Bodrum'a kazandıracağı yen� 
otogarda 6 şarj �stasyonunun 
kurulumu tamamlandı. 6 
aracın aynı anda şarj 
olab�leceğ� şarj �stasyonları 
22 KW'lık güç çıkışına sah�p. 
Elektr�kle çalışan araçlar 
sah�p oldukları bataryalara 
göre ortalama 3 saatte şarj 
olab�lecek. 
Bodrum Yılda 4 M�lyon 
Tur�st Ağırlıyor
Dünya'nın ve Türk�ye'n�n en 
gözde tur�zm merkezler�n�n 
başında gelen Bodrum yılda 
yaklaşık olarak 4 m�lyon 
yerl� ve yabancı tur�st� 
ağırlıyor. Muğla Büyükşeh�r 
Beled�yes� Bodrum 
Yarımadasının şeh�r �ç� trafik 

sorununu azaltmak �ç�n 
Torba Kavşağında yen� 
otogar �nşaatına 9 Mart 2019 
tar�h�nde başlamıştı. 
Otogar Kend� Enerj�s�n� 
Üretecek
Bodrum otogarı çatısında 
bulunan güneş paneller� 
sayes�nde kend� enerj�s�n� 
güneşten üretecek. İnşaat 
alanı 17 b�n 117 metrekare 
olan otogarda şeh�rlerarası 
otobüs peron sayısı 21, 
m�n�büs peron sayısı 45, 
m�n�büs depo peron sayısı 

10, açık otopark sayısı 157 araç, kapalı 
otoparkı 19 araç ve engell� otoparkı da 8 araç 
kapas�tel� olarak tasarlandı.
Başkan Gürün; “Modern otogarımız 
Bodrumumuza çok yakışacak”
Muğla Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Dr. 
Osman Gürün “Bodrum sadece Türk�ye'n�n 
değ�l Dünya'nın sayılı tur�zm merkezler�n�n 
başında gel�yor. Yen�lenen teknoloj� �le 
elektr�kl� arabaların sayısının sürekl� arttığı 
günümüzde Bodrum otogarımızda bu h�zmet� 
vatandaşlarımıza sunacağız. Çatısındak� 
güneş paneller� sayes�nde kend� enerj�s�n� de 
üreten otogarımız Bodrum'a çok yakışacak.” 
ded�.

Dünya üzerinde yaklaşık 7.5 milyar 
insan yaşıyor. Farklı kıtalarda ve farklı 
coğrafyalarda yaşamını sürdüren bu 
topluluk arasında belki de en şanslı 
olanları bizleriz. Çünkü yaşadığımız 
şehir Muğla. 
Ev sahipliği yaptığı Karia, Likya ve daha 
birçok medeniyetin, imparatorlukların 
izlerini günümüze kadar korumuş, doğal 
güzellikleri ile tabiat ananın en cömert 
davrandığı, özgürlüklerin, demokrasinin, 
sevginin, hoşgörünün, güleryüzün, 
Atatürk’ün izinden ayrılmayan, çağdaş, 
yüzünden gülümsemeyi eksik etmeyen 
insan zenginliğine sahip bir şehir Muğla.  
Halikarnas Balıkçısı’nın  “Başka yerde 
ölünüp nur içinde yatılacağına Muğla’da 
Nur İçinde yaşanır” dediği şehir Muğla. 
Birbirinden değerli 13 ilçesi olan 
Muğla’mızın belki de en özel 
ilçelerinden biri güzelliği ile dünyayı 
kendisine hayran bırakan Bodrum. Yine 
Balıkçı’nın tabiriyle  “Yokuş başına 
geldiğinde Bodrum'u göreceksin, Sanma 
ki sen geldiğin gibi gideceksin, Senden 
öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep 
Bodrum'da bırakıp gittiler.” 
Tıbbın babası Hipokrat’ın, mavi 
denizlerin fatihi Turgutreis’in bizlere 
emaneti güzeller güzeli Bodrum. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi olarak nüfus 
yoğunluğu, sosyal ve ekonomik sebepler 
nedeniyle bu güzel ilçemize pozitif 
ayrımcılık yapıyor, birçok hizmeti 
Muğla’mızın incisi Bodrum’da ardı 
ardına hayata geçiriyoruz. Her 
konuşmamda söylediğim gibi Bodrum’un 
üstü sizleri, altı bizleri yakıyor. Altyapı, 
kanalizasyon ve arıtma ile ilgili en büyük 
bütçeyi Bodrumumuza ayırdık ve 
projelerimizi bir bir hayata geçirdik. 
Bodrum tarihinin en büyük yatırım 
hamlesini başlattık. Kanalizasyon, alt 
yapı, modern arıtma tesisleri, çevreci ve 
kendi enerjisini çatısından elde edecek 
yeni otogar ve daha birçok yatırım güzel 
Bodrumumuza değer katacak. Yerleşik 
nüfusa göre değil, yazlık nüfusa göre 
yatırım yaptığımız Bodrumumuz modern 
alt yapıları, tesisleri, kültür merkezleri, 
zarafeti ile anılacak ve dünyanın, 
ülkemizin çekim merkezi olmaya devam 
edecek. 

“Bodrum tarihinin 
en büyük yatırım 
hamlesi başladı”
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Bodrum’un Alt Yapısı İçin
Ankara’da İmzalar Atıldı
Türkiye’nin en gözde turizm beldelerinden olan Bodrum’a altyapı yatırımı için Muğla Büyükşehir 
Belediyesi ve Turizm Bakanlığı arasında ortak protokol imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 
MUSKİ Genel Müdürlüğü ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Bodrum İlçesi İçmeler, Torba, 
Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi 
Altyapı Yapım İşleri ve 
İşletme Protokolü imzaladı. 
Muğla Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin işletme 
protokolünü imzalaması için 
tam yetki verdiği Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün Ankara’da 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy ile 
karşılıklı imzaları attı. 
Başkan Gürün; “Bodrum 
Yarımadası için çok önemli 
bir yatırımın imzalarını attık”
Muğla Büyükşehir Belediyesi 
ve Kültür, Turizm Bakanlığı 
Altyapı Yapım İşleri ve 
İşletme Protokolü imza 
töreninde konuşan Muğla 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Dr. Osman Gürün Bakanlık ve 
Büyükşehir arasında 
imzalanan protokol ile 
yapılacak yatırımlardan 
sonra Bodrum’un yüzde 
91’inin kanalizasyon, arıtma 
hizmetine kavuşacağını 
söyledi ve protokolde emeği 
geçenlere teşekkür etti. 
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün; 
“Muğlamızın güzel ilçesi 
Bodrum için sayın bakanında 
iradesiyle çok önemli bir 
yatırımın imzalarını atıyoruz. 
Muğla sadece Muğlalıların 
değil aynı zamanda dışarıdan 
gelen yerli ve yabancı 
misarlerimizin de kenti yani 
herkes biraz Muğlalı sayılır. 
Sayın bakanımızın gayretleri 
ile Bodrum ilçemize 
kazandırdığımız yatırımla 27 
yılda ödenecek kredi almış 

gibi olduk. Çalışmaların en 
kısa sürede başlayacağını ve 
bitirileceğini ümit ediyorum. 
Büyükşehir Belediyemizin 
projeleri ve bakanlığımızla 
imzaladığımız projeler 
tamamlandığında 
Bodrumumuzun yüzde 91’i 
arıtma ve kanalizasyon 
hizmetini almış olacak. Geri 
kalan Gündoğan-
Göltürkbükü’de 
tamamlanınca Bodrum 
yarımadası altyapıları ile 
örnek bir merkez olacak. 
Protokolde emeği geçen 
Sayın bakanımıza, 

bürokratlarına ve mesai 
arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ediyorum. 
Muğlamız hizmetin en iyisini 
hak ediyor.” dedi. 
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy; 
“Yatırımlar Bodrum’a ve 
Muğla’ya hayırlı olsun”
Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy protokol 
imza töreninde yaptığı 
konuşmada arıtma 
tesislerinin temiz çevre ve 
temiz denizler için çok 
önemli olduğunu söyledi ve 
turizmde söz sahibi 

şehirlerde yerel yönetimlere 
destek olmak için bakanlık 
olarak devreye girdiklerini 
belirterek Antalya’dan sonra 
Muğla Büyükşehir ile 
protokol imzaladıklarını 
belirtti. Bakan Ersoy; 
“Bakanlığımız ile Muğla 
Büyükşehir Belediyesi 
arasında Bodrum altyapısı 
ile ilgili protokol imzalıyoruz. 
Ülkemizin turizm potansiyeli 
çok yüksek. Bundan da en 
ideal şekilde faydalanmak 
için kullanma, koruma 
kurallarına dikkat ederek 
yatırımlarımızı arttırıyoruz. 

Çevre kirliliği, doğal tahribat 
için arıtma tesisleri ön 
plana çıkıyor. 486 mavi 
bayraklı plajımız var. Bu 
plajlarımızı arttırmak ve 
deniz suyu kalitesini 
korumak için arıtma 
tesisleri çok çok önemli. 
Bakanlığımıza verilen 
altyapı yapma ve devralma 
yetkisi ile yerel yönetimlere 
destek olmak için devreye 
giriyoruz. İlkini Antalya 
Büyükşehir Belediyesi ile 
Serik Arıtma tesisinde yap 
işlet devret modeli ile 
başlattık. Bugün Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ile 
Torba, İçmeler, Yalıçiftlik, 
Kızılağaç’ı kapsayan 
kanalizasyon, arıtma derin 
deniz deşarjı ve daha birçok 
yatırımı kapsayan projeler 
için imza atıyoruz. 2021 
sonuna yetiştirmeyi 
hedeiyoruz. Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ile 
daha önce Ölüdeniz Arıtma 
Tesisi’nin yapımını birlikte 
gerçekleştirdik. Bu vesile ile 
protokolde emeği geçen 
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün’e, 
çalışma arkadaşlarına, 
Bodrum Belediyesi’ne, 
bakanlık yetkililerine 
teşekkür ediyorum. 
Protokolümüz Bodrum ve 
Muğla’ya hayırlı olsun.”dedi. 
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Büyükşeh�rden Bodrum’a

B�r Müjde Daha
Muğla Büyükşeh�r 
Beled�yes� Bodrum 
Turgutre�s Atıksu Arıtma 
Tes�s� �hales�n� 
gerçekleşt�rd�. 
Muğla Büyükşeh�r 
Beled�yes�’n�n �l genel�nde 
altyapıya büyük yatırımları 
devam ed�yor. Bodrum 
tar�h�n�n en büyük altyapı 
yatırımını başlatan 
Büyükşeh�r Beled�yes� 110 
M�lyon TL yatırımla 
Bodrum Turgutre�s’e 37 
b�n metreküp/gün 
kapas�tel� atıksu arıtma 
tes�s� yapıyor. 
110 M�lyon TL Yatırımla 
Bodrum’a en büyük Atıksu 
Arıtma Tes�s�
Bodrum Turgutre�s’te 
altyapı, kanal�zasyon 
çalışmasını başlatan ve 
160 M�lyon TL yatırımla 
160 km kanal�zasyon hattı 
yapacak olan Büyükşeh�r 
Beled�yes� Turgutre�s 
Atıksu Arıtma tes�s� �ç�n de 
�hales�n� gerçekleşt�rd�. 
110 M�lyon TL yatırımla 
Bodrum’un en büyük 
atıksu arıtma tes�s� olacak 
olan Turgutre�s Atıksu 
Arıtma tes�s� 37 b�n 
metreküp/gün kapas�tel� 
ve yaklaşık 200 b�n k�ş�ye 
h�zmet edecek. İhales� 
yapılan atıksu arıtma 
tes�s�n�n değerlend�rme 
aşaması tamamlanınca �lk 
kazma vurulacak. 
Başkan Gürün; “Söz 
verd�k yapıyor, bu güzel 
şehre değer katıyoruz”
Doğal ve eşs�z 
güzell�kler�n şehr� Muğla’yı 
korumak �ç�n alt ve üst 
yapılara büyük önem 
verd�kler�n� söyleyen 
Muğla Büyükşeh�r 

Beled�ye Başkanı Dr. 
Osman Gürün dünyanın 
ve ülkem�z�n göz bebeğ� 
Muğla’mızın �nc�s� 
Bodrum’a tar�h�n�n en 
büyük altyapı yatırımlarını 
başlattıklarını söyled�. 
Başkan Gürün; 
“Muğlamızın nüfusu son 
nüfus sayımına göre 983 
b�n 142. Büyükşeh�r 
Beled�yes� olarak alt ve 
üst yapılarda yerleş�k 
nüfusumuza göre değ�l 
yazlık nüfusumuza göre 
yatırım yapıyoruz. Dünya 
Bankası ve İller 
Bankası’ndan 
sağladığımız kred�ler ve 
kend� öz kaynaklarımızla 
Bodrum tar�h�n�n en 
büyük altyapı yatırımlarını 
başlattık. Bodrum 
Turgutre�s’e Bodrum’un 
en büyük atıksu arıtma 
tes�s�n� kazandıracağız. 

110 M�lyon TL’l�k b�r 
yatırımla modern b�r tes�s 
güzel Bodrumumuza 
h�zmet edecek. İhales� 
gerçekleşt�r�len ve 
değerlend�rme 

aşamasında olan 
Bodrum Turgutre�s Atıksu 
Arıtma Tes�s�’n�n temel�n� 
en kısa sürede 
hemşehr�ler�m�zle b�rl�kte 
atacağız. Muğlalı 
hemşehr�ler�m�ze 

verd�ğ�m�z sözler� 
tutmanın ve onlara 
h�zmet etmen�n 
mutluluğunu yaşıyor, 
güzel şehr�m�z Muğla’ya 
değer katıyoruz.” ded�.  
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 DSİ Hatları 
1798 Defa Patladı

Bodrum’un Yahş� Mahalles� 
Kargı Caddes� üzer�nde 
DSİ’ye a�t 700 CTP ve 
250’l�k HDP hatlarında 
meydana gelen patlaklarla 
b�rl�kte Dsİ’ye 
a�t �çme suyu hatlarındak� 
patlak sayısı B�n 798’e 
ulaştı. 
Türk�ye’n�n en öneml� 
tur�zm merkezler�n�n 
başında gelen Muğla’nın 
Bodrum �lçes�nde Devlet Su 
İşler� (DSİ) tarafından 
döşenen hatlar sık sık 
patlamaya devam ed�yor. 
DSİ’ye a�t hatların sık sık 
patlaması başta Bodrum 
halkı olmak üzere �lçeye 
gelen tur�stler�n büyük 
tepk�s�ne neden olurken, 

patlaklar neden�yle �lçede çok sık ve uzun sürel� su kes�nt�ler� meydana gel�yor. 
Son olarak Bodrum’un Yahş� Mahalles� Kargı Caddes� üzer�ndek� DSİ’ye a�t 700 CTP hattı �le 250’l�k HDP 
hattında patlak meydana geld�. Bu patlaklarla b�rl�kte Bodrum’da DSİ’ye a�t �çme suyu hatlarındak� patlak sayısı 
B�n 798’e ulaştı. 
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Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi Küdür Mevkiinde bulunan Yalıkavak Atıksu Arıtma 
Tesisinden pis suyun doğrudan denize akıtıldığı iddia edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri 
tesis çıkış suyundan 25.08.2020 tarihinde numune alındı. Bakanlık tarafından akredite laboratuvar 
sonuçları açıklandı. Analiz raporu sonucunda “çıkış suyunun mevzuatta belirtilen standartlar 
dâhilinde olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Yalıkavak Arıtma Tes�s�
Raporu Tem�z Çıktı

Muğla Büyükşeh�r 
Beled�yes� Su ve 
Kanal�zasyon İdares� 
Kanal�zasyon 
(MUSKİ)tarafından 
�şlet�len Yalıkavak 
Atıksu Arıtma Tes�s� �le 
�lg�l� 24.08.2020 
tar�h�nde yerel medya ve 
sosyal mecralarda p�s 
suyun doğrudan den�ze 
akıtıldığı �dd�a ed�lm�şt�. 
Bakanlık Denet�m�nde 
Su Tem�z Çıktı
Söz konusu haber�n 
yayınlamışından b�r gün 

sonra 25.08.2020 
tar�h�nde Çevre ve 
Şeh�rc�l�k Bakanlığı 
Muğla Çevre ve 
Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü 
ek�pler� tes�s çıkış 
suyundan numune aldı. 
Bakanlık yetk�l�ler� 
aldıkları numune 
örnekler�n� Bakanlık 
tarafından akred�te 
ed�lm�ş laboratuvara 
gönderd�. Bakanlık 
tarafından akred�te 
laboratuvar sonuçları 
açıklandı. Anal�z raporu 

sonucunda “çıkış 
suyunun mevzuatta 
bel�rt�len standartlar 
dâh�l�nde olduğu tesp�t 
ed�lm�şt�r” den�ld�.  
Çevre Şeh�rc�l�k İl 
Müdürlüğünün yanı sıra, 
Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı ek�pler�nce 
28.08.2018 dek� 
denetlemede tes�s�n 
faal�yette olduğu, �şletme 
açısından herhang� b�r 
sorun olmadığı ve çıkış 
suyunun mevzuatta 
bel�rt�len standartlara 

uygun olduğu bel�rt�ld�. 
Tüm Anal�z Raporları 
Yönetmel�ğe Uygun
Muğla Büyükşeh�r 
Beled�yes�nden yapılan 
açıklamada “ Tes�s çıkış 
suyundan Kentsel 
Atıksu Arıtma 
Yönetmel�ğ�ne göre 
ayda 1 kere �lg�l� 
Bakanlıkça akred�te 
laboratuvarlar tarafından 
düzenl� olarak numune 
alınmaktadır.  Anal�z 
sonuçlarında mevzuatta 
bel�rt�len l�m�t değerler� 

sağladığı ve olumsuz b�r 
durumun olmadığı 
görülmekted�r. Yalıkavak 
Atıksu Arıtma Tes�s�n�n 
faal�yette olduğu ve çıkış 
suyu olarak Kentsel 
Atıksu Arıtma 
Yönetmel�ğ�nde 
bel�rlenen standartlarda 
çalıştığı, bu ver�ler�n 
gerek aylık anal�z 
sonuçları ve gerekse 
denetlemelerle 
tesc�llenm�ş olduğu 
görülmekted�r” den�ld�.



DSI Hatları Patlıyor
Büyükşeh�r Onarıyor

Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün 
Bodrum Belediyesi’nin 
açılışında sürekli patlayan 
DSİ hatları hakkında 
konuştu ve patlakların su ve 
maliyet kaybını açıkladı.
Başkan Gürün “ Bodrum’da 
Devlet Su İşleri’nin yaptığı 
su hatlarının değiştirilmesi 
gerektiğini raporlarla tespit 
ettik. Döşenen malzemenin 
defolu olduğu ve hepsinin 
değiştirilmesini gerektiğini 
söyledik. DSİ kaynaklı bin 
780 patlak meydana geldi. 
4,5 milyon metreküp su 
boşa aktı. Onarım ve su 
kaybının Büyükşehir’e 
maliyeti en az 30 milyon 
lira” dedi.
Defolu Malzeme 
Raporla Belirlendi
Türkiye’nin en önemli 
turizm merkezlerinin 
başında gelen Muğla’nın 
Bodrum ilçesinde Devlet Su 
İşleri tarafından döşenen 
hatların sık sık patlaması 
başta Bodrum halkı olmak 
üzere ilçeye gelen 
turistlerin büyük tepkisine 
neden oluyor. Bodrum’da 
açılışa katılan Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün 
vatandaşlara seslendi ve 
DSİ tarafından döşenen 
malzemenin defolu 
olduğunun raporlarla 
belirlendiğini açıkladı.
Başkan Gürün: Hep 
birlikte ‘Devlet Su 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Bodrum Belediyesi’nin açılışında sürekli patlayan DSİ hatları 
hakkında konuştu ve patlakların su ve maliyet kaybını açıkladı.   Başkan Gürün “ Bodrum’da Devlet Su İşleri’nin 
yaptığı su hatlarının değiştirilmesi gerektiğini raporlarla tespit ettik. Döşenen malzemenin defolu olduğu ve hepsinin 
değiştirilmesini gerektiğini söyledik. DSİ kaynaklı bin 780 patlak meydana geldi. 4,5 milyon metreküp su boşa aktı. 
Onarım ve su kaybının Büyükşehir’e maliyeti en az 30 milyon lira” dedi.
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İşlerine Yeter artık’ 
Dememiz Lazım
Bodrum Turgutreis’te 
Bodrum Belediyesi’nin 
Turgutreis Amiral Kafe 
Restaurant açılışında halka 
seslenen Başkan Gürün 
“Devlet Su İşleri hatlarının 
değiştirilmesi gerektiğini 
raporlarla tespit ettik. 
Döşenen malzemenin 
defolu olduğu ve hepsinin 
değiştirilmesini gerektiğini 
söyledik. Geçenlerde 
Devlet Su İşleri’nin 
Bodrum ile ilgili ihaleye 
çıkacağı haberi geldi ve 
sevindik. Sonra nedense 
ihaleyi iptal ettiler. Hala 
CTP malzemeden yapılan 

hatlar patlamaya devam 
ediyor. Bin 798 patlak 
meydana geldi. Biz tamir 
ediyoruz. Biz onarıyoruz. 
Bin 780 defa kazıyoruz. 
Buluyoruz. Tamir ediyoruz. 
Her patlamadan sonra hep 
birlikte ‘Devlet Su İşlerine 
Yeter artık’  dememiz 
lazım. Onları göreve davet 
etmemiz lazım. Patlayan 
sulardan 4,5 milyon 
metreküp su kaybımız var. 
Bodrum’un suyu yok. 
Ancak biz patlamalardan 
dolayı 4,5 milyon metre küp 
su kaybediyoruz. O arada 
sondaj yapıyoruz. Su 
eksikliğini tamamlamaya 
çalışıyoruz. Onarım ve su 
kaybıyla ilgili maliyetimiz 

en az 30 milyon lira. 
Havaya gitti ve ne yazık ki 
gitmeye devam edecek” 
dedi.
Başkan Gürün: Sel 
Kapanları Unutuldu
Bodrum’un 6 yıl önce 
yağmurdan kaynaklı sel 
felaketi yaşadığını vurgulan 
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün “ 
Devlet Su İşleri ve Orman 
Bakanlığı selle ilgili 
kapanlar kurması lazımdı. 
6 yıl önce yağan şiddetli 
yağmur sonrası karar 
verildi. Hala daha 
kapanlarla ilgili bir çalışma 
yok. Metrekareye kısa 
sürede çok yüksek yağmur 
yağdığında maalesef 

dağdan su olduğu gibi 
buraya gelecek. Bizim 
bunda yapabileceğimiz bir 
şey yok. Dereleri 
temizliyoruz. Yolları 
temizliyoruz. Ancak bu 
kapanların kurulması 
lazım” dedi.
Başkan Gürün: Alt 
Yapı yatırımlarını 
Yazlık Nüfusa Göre 
Yapıyoruz
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün “ 
Büyükşehir olarak 83,5 
milyon EURO’luk krediyi 
alt yapı için aldık. Bu 
kredinin en az dörtte üçü 
Bodrum’a yatırım olarak 
kullanılacak. Bodrum’un 
üstü milleti yakıyor, altı 
Ahmet Başkanımla beni 
yakıyor. Biz Bodrum’un 
yerleşik nüfusuna göre alt 
yapı yapmıyoruz. 
Bodrum’un yazlık nüfusuna 
göre alt yapı yapıyoruz.  
Muğla 967 bin nüfusa 
sahip. Biz 5 milyon nüfusa 
göre alt yapı, kanalizasyon, 
arıtma ve içme suyu projesi 
yapıp ona göre yatırım 
yapıyoruz. Bununla ilgili 
kesinlikle merkezi 
hükümetin, Turizm 
Bakanlığının, Çevre 
Bakanlığının Bodrum’a özel 
bir katkı yapması lazım. El 
birliğiyle dünyanın ve 
ülkemizin incisi Bodrum’un 
alt yapı sorununu 
bitirmeliyiz” dedi.
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Bodrum’a Hayırlı Olsun
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 20 
bin metre karelik alanda 
liman alt yapı ve 
meydan düzenlemesi 
tamamlandı.
Bodrum Limanı’nda 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 20 
bin metre karelik alanda 
yapılan liman alt yapı 
meydan düzenlemesi 
çalışması tamamlandı. 
Liman içerisindeki 62 
adet pedestal bağlantısı 
yapılarak limana 
elektrik ve içme suyu 
verildi. Limanda 
bulunan tekne ve yatlar 
düzenli elektrik, su ve 
alt yapı sistemine 
kavuştu.
Limanda Neler 
yapıldı
Bodrum Yat Limanında 
500 metre yeşil alan 
sulama hattı, Sonsuz Bir 
Su Kaynağına Sahip, 
Deniz Suyundan 
Faydalanan 1084 m. 
Uzunluğunda Yangın 
Suyu Hattı, Önceden 1 
Adet olan ve boyutu 
itibariyle tüm tesisatları 
kapsayamayacak kadar 
küçük olan altyapı 
galerisi kaldırılarak 
Limana uzun yıllar 
hizmet verecek Elektrik 
ve Mekanik Tesisatların 
ayrı ayrı döşenmesine 
imkan veren 2 Adet 1065 

metre uzunluğunda 
betonarme Altyapı 
Galerisi İmal Edildi.  
Böylelikle önceden 
kronman kenarından 
giden ve teknelerin 
çarparak zarar verme 
ihtimali yüksek olan 
yangın hatları galeri 
içine alındı. Elektrik ve 
Mekanik Tesisatların 
ayrı ayrı döşenmesine 
imkan veren 2 Adet 1065 
metre uzunluğunda 
betonarme Altyapı 
Galerisi İmal Edildi. 
1065 metre Fiber Optik 
Hat Altyapısı, 1064 
metre İçme Suyu Hattı 
Altyapısı, 1066,4 metre 
Atık Su Hattı Altyapısı 
tesis edilmiştir. 300 
metre uzunluğunda hat 
üzerindeki işletmelere, 
Gümrüklü Alana, 
Mendirek Kafe, Müze ve 

Denizciler Derneğine 
hizmet edecek 
kanalizasyon hattı 
yapılmıştır.  Limanda 2 
Adet 800 KVA gücünde 
trafo tesis edilerek 
Elektrik Gücü Arttırıldı 
ve Altyapısı Yenilendi. 
Bu yenilenmede 8618 
metre kablo altyapısı 
oluşturuldu.
296 Adet 
Aydınlatma Yapıldı
Bodrum Limanında  her 
alan kendine has 
değerlendirilerek yeşil 
alanlarda Korten Çelik 
Aydınlatma ürünleri, 
Kale önünde kale 
dokusuna uygun taş 
bollard ve ahşap 
görünümlü aydınlatma 
direği, meydanlarda 
yüksek güçlü projektör 
direkleri ve yürüyüş 
alanlarında çift taraı 

aydınlatma özelliğine 
sahip aydınlatma 
direkleri tercih 
edilmiştir. Çalışmalar 
sonunda 296 adet 
Aydınlatma üniteleri 
tesis edildi. Liman daha 
önceki karanlık ve 
güvensiz haline karşın 
yeni tasarım ile aydınlık 
ve halkın yüksek 
kullanımına uygun  
güvenli bir alan haline 
getirilmiştir. Ayrıca 
çağın gereksinimlerine 

uygun Liman Otomasyon 
Sistemi tesis edildi.
Bodrum Halkı İstedi 
Büyükşehir İstedi
Bodrum Yat Limanı 
Meydan çalışmasında 10 
bin  metrekarelik 
kaplama işi tamamlandı. 
Bodrum Halkı liman 
meydanının andezit taşı 
ile kaplanmasını istedi. 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Bodrum 
Halkının bu isteğini 
yerine getirdi.



9 KARYA LiKYA

V�rüs Salgınında
Ç�ftç�n�n Yanında

Bodrum L�manda

Çocuklara Özel Park
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Bodrum Limanında yapımı 
tamamlanan alt yapı ve 
meydan düzenlemesi 

çalışması kapsamında 
bölgeye çocukların zaman 
geçirebilmeleri için 2 adet 
oyun parkı yapıldı.
Muğla Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
Bodrum Limanı’nda 
yaklaşık 20 bin metrekare 
alanda yapımı 
tamamlanan elektrik, 

mekanik, yangın alt yapı 
imalatları ve yürüyüş 
alanlarının ardından 
çocuklar için 2 adet oyun 
parkının yapımı da 

tamamlandı.
Bodrum Limanı’nın daha 
modern bir görünüme 
kavuşması ve gerekli alt 
yapı düzenlemelerinin 
yapılarak vatandaşlara 
daha iyi hizmet verilmesi 
için yapılan liman 
çalışmaları tamamlandı. 9 
Milyon TL yatırımla 
tamamlanan çalışma 
kapsamında limanın 
zemini andezit taşlarla 
kaplanırken tüm alt yapı 
sistemleri de yenilendi.
Yenilenen yüzü ile 
vatandaşlara hizmet 
vermeye başlayan Bodrum 
Limanında da çocukların 
zaman geçirebilmeleri için 
oyun alanları yaratıldı. Bu 
kapsamda limanda 2 adet 
çocuk oyun parkı hizmete 
sunuldu.



İd�l B�ret Bodrum’u Büyüled�
Dünyaca Ünlü piyona sanatçısı İdil Biret Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen 
konserle Bodrum Antik Tiyatro’da dinleyicilerle buluştu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “70 
yıldır Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyada başarıyla temsil eden İdil Biret ile gurur duyuyoruz” dedi.
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Dünyaca Ünlü piyona 
sanatçısı İdil Biret Muğla 
Büyükşehir Belediyesi ve 
Bodrum Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
konserle Bodrum Antik 
Tiyatro’da dinleyicilerle 
buluştu. Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün “70 yıldır 
Türkiye Cumhuriyeti’ni 
dünyada başarıyla temsil 
eden İdil Biret ile gurur 
duyuyoruz” dedi.
Muğla Büyükşehir 

Belediyesi ve Bodrum 
Belediyesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği müzik 
festivalinde Dünyaca Ünlü 
piyano sanatçısı İdil Biret 
Bodrum Antik Tiyatro’da 
sahne aldı. İdil Biret Müzik 
Festivali’nin bu yılki 
temasını Beethoven’ın 
250’inci doğum yıl dönümü 
5 piyona konçertosu 
oluşturdu. Konsere 
izlemeye gelenler sosyal 
mesafe kurullarına uydu ve 
maske taktı. Öte konser 

girişinde herkesin ateşi 
ölçüldü.
Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün 
2. İdil Biret Müzik Festivali 
sonunda yaptığı 
konuşmada 70 yıldır 
Türkiye Cumhuriyeti’ni 
dünyada başarıyla temsil 
eden İdil Biret ile gurur 
duyduklarını, önümüzdeki 
yıllarda da kendisini Muğla 
sahnesinde 
ağırlayacaklarını söyledi. 
Başkan Gürün; “Müthiş 

enerjisi ve sahnesiyle İdil 
Biret’i dinlemenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. İdil 
Biret Muğla’da ilk defa 
Yatağan Stratonikeia’da on 
binlere konser verdi. Daha 
sonra yine Stratonikeia 
konseri ve İdil Biret Müzik 
Festivali’nin ilkiyle Menteşe 
ve Marmaris’te 
sanatseverlerle 
buluşturduk. Şimdi de 
Bodrum Antik Tiyatro 
sahnesinde bir dev var. İdil 
Biret’in deyimiyle müziği 

bir meslek olarak değil, 
misyon olarak görüyor ve 
Türkiye Cumhuriyeti’ni tüm 
dünyada başarıyla temsil 
ediyor. Kendisiyle gurur 
duyuyor ve çok teşekkür 
ediyorum. Ayrıca bu dev 
sanatçının arkasında çalan 
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi orkestramıza da 
teşekkür etmek istiyorum. 
Önümüzdeki yılda 
Muğlamızda İdil Biret’i 
ağırlayacak ve onu 
sanatseverlerle 
buluşturacağız” dedi.
Muğla Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal medya 
üzerinden canlı yayınladığı 
İdil Biret Müzik Festivali 
Türkiye’nin farklı illerinden 
izlenerek sosyal medya 
kullanıcılarından da tam not 
aldı. İstanbul, Eskişehir’den 
yorum yapan vatandaşlar 
bizlere müzik ziyafeti 
yaşattınız teşekkürler, 
klasik müzik melodileri 
evimizin içinde” gibi 
yorumlarla Muğla 
Büyükşehir Belediyesi’ne ve 
Başkan Osman Gürün’e 
teşekkür ettiler.
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Bodrum’da 30 B�n Metre
Kanal�zasyon Tamamlandı

Muğla'nın Bodrum 
�lçes�nde Büyükşeh�r 
Beled�yes� tarafından 160 
M�lyon TL'l�k alt yapı 
çalışmasının 30 b�n 
metres� tamamlandı. Alt 
yapı çalışmalarının ta 
mamlanmasının ardından 
Akyarlar, Peks�met, 
İslamhaneler�, Turgutre�s, 
Bahçel�evler, Ger�ş/ 
Erdem�l, Koyunbaba �le 
Gümüşlük Mahalle 
ler�n�n kanal�zasyon 
sorunu ortadan kalkmış 
olacak. Türk�ye'n�n en 
öneml� tur�zm merkez 
ler�n�n başında gelen 
Bodrum'da Muğla 
Büyükşeh�r Beled�ye 
s�n�n alt yapı yatırımı 
devam ed�yor. İlk etapta 
160 M�lyon TL yatırım 
�le 160 k�lometre uzunlu 
ğunda kanal� zasyon 
hattının yapı lacağı 
altyapı çalış malarının 30 
k�lometres� tamamlandı.
Alt Yapıya 350 M�lyon 
TL Harcanacak
Muğla Büyükşeh�r 
Beled�yes�'n�n Dünya 
Bankası ve İller Ban 
kası'ndan sağladığı 83 
M�lyon Euro'luk kred�n�n 
350 M�lyon TL's� 
Bodrum �lçes�n�n alt 
yapısı �ç�n harcanacak. 
İlk etapta Bodrum 
halkının yüzde 30'unun 
yaşadığı Turgutre�s, 
Akyarlar ve Gümüşlük 
çevres�ne 160 M�lyon TL 
yatırım �le 160 k�lometre 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 Milyon TL'lik alt yapı 
çalışmasının 30 bin metresi tamamlandı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 
Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile 
Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

kanal�zasyon çalışması 
yapılıyor. Proje kapsa 
mında Akyarlar, Peks� 
met, İslamhaneler�, 
Turgutre�s, Bahçe l�evler, 
Ger�ş/Erdem�l, Koyun 
baba ve Gümüşlük 
Mahalleler� kanal�zasyon 
hattına kavuşacak. 
Aras: Büyükşeh�rle Kol 
Kola Çalışıyoruz
Bodrum Beled�ye Başkanı 
Ahmet Aras “ Bodrum’da 
Büyükşeh r�m�z�n büyük 
yatırım larıyla büyük b�r 
dönü şüm var. Bodrum 
Bele d�yes� ve Büyükşeh�r 
Bel ed�yes� uyumuyla 
artık Bodrum’da c�dd� 
yatırımlar yapılıyor. B�z 

görevde olduğumuz 
sürece Bodrum Beled� 
yes� �le Büyükşeh�r 
Beled�yes� kol kola 
h�zmetlere devam edecek. 
Büyükşehr�m�z özell�kle 
bu bölgen�n en büyük 
problem� olan alt yapıya 
büyük b�r neşter vurdu. 
Kanal�zasyon �nşaatı 
devam ed�yor. Evet 
zorluk çek�yoruz. Her şey 
b�tt�kten sonra 
kanal�zasyondan, atık 
sudan artık k�mse söz 
etmeyecek. Alt yapı 
sorununu tar�he göme 
ceğ�z” ded�.
Başkan Gürün; 
Bodrumumuz üst ve alt 

yapıları �le örnek b�r 
merkez olacak
Muğla Büyükşeh�r 
Beled�ye Başkanı Dr. 
Osman Gürün “13 �lçes�, 
569 mahalles� �le 
Muğla’mızda önem ve 
ac�l�yet sırasına göre 
h�zmet ve projeler�m�z� 
bel�rled�k. Büyük b�r 
a�ley�z ve her a�lede 
olduğu g�b� 
eks�kl�kler�m�z olacaktır. 
Özell�kle alt yapı 
konusunda Dünya 
Bankası ve İller Ban 
kası’ndan sağladı ğımız 
kred�lerle büyük alt yapı 
yatırım hamleler� başlat 
tık. Dünya’nın ve ülke 

m�z�n göz bebeğ� �lçem�z 
Bodrum’un alt yapısına 
ayrı b�r önem ver�yoruz. 
Güzell�kler� �le herkes� 
büyüleyen Bodrumumuz 
üst ve alt yapıları �le örnek 
b�r merkez olacak. 
Çalışma larımıza ara 
vermeden devam 
ed�yoruz. 
Vatandaşlarımıza söz 
verd�ğ�m�z ve yen� b�rçok 
projeyle h�zmet�n en 
�y�s�n� hak eden 
hemşehr�ler�m�z �ç�n 
çalışmaya devam 
edeceğ�z. Çünkü b�rl�kte 
a�ley�z b�rl�kte 
Muğlayız.”ded�.
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Başkanlardan Esnaf Ziyareti 
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 
Bodrum’da esnaf ziyaretinde bulundu. Başkanlar esnaa sohbet edip hayırlı işler dileğinde bulundu.

Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün ve Bodrum 
Belediye Başkanı Ahmet 
Aras Bodrum’da esnaf 
ziyaretinde bulundu. 
Başkanlar esnaa sohbet 
edip hayırlı işler 
dileğinde bulundu.  
Koronavirüs salgınıyla 
birlikle yeni normalleşme 
sürecinde özellikle 
turizm merkezlerinde 
birçok esnaf işletmesini 
açtı. Türkiye’nin en 
önemli turizm 
merkezlerinden birisi 
olan Bodrum’da 
işletmelerini açan esnaf 
sosyal mesafe ve hijyen 
kurullarına uyarak 
satışlarına başladı.  
Muğla Büyükşehir 
Belediye Başkanı Dr. 
Osman Gürün ve Bodrum 
Belediye Başkanı Ahmet 

Aras Bodrum’da esnaf 
ziyaretinde bulundu. 
Başkanlar esnaa sohbet 
edip hayırlı işler 
dileklerinde bulundu. 
Sosyal mesafe kurallarına 

uyularak yapılan 
ziyarette Muğla 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Dr. Osman Gürün 
“ 1 Haziran itibariyle yeni 
normalleşme sürecine 

girdik. Pandemi dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de 
devam etmekte. 
Normalleşme sürecinde 
rehavete kapılmamamız 
gerekiyor. Üç kurala 

uyalım. Hijyen, maske ve 
sosyal mesafe. Kurallara 
uyduğumuz takdirde 
pandemisiz güzel günleri 
yeniden hep birlikte 
yaşayacağız” dedi.
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