
l ffiuil[ lruılilillıIililililililuil [l

MuĞLA vALiLiĞi
Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Meydanı
Valilik Binası MenteşeAvlUĞra

VE 5A

air] F
l]ıJ ltffiL
tNAY|
iı_F ı ıN

0DA5l

Tarih
Sayı
Konu

|6/06l202|
7 3933390 -622.0 I -0 | - 6283
Telmessos Antik Tiyatro Hakkında

Sayın Valim,

İlÇemİzİn sİmgelerİnden olan Telmessos Antik Tiyatrosu 2200 yıllıktarihi ile bölgenin en önemli
tarihi ve kültürel değerlerinden birisidir. Yaklaşık 2000-2500 kişilik kapasitesi ile önceki yıllarda
bir Çok konser, festival vb. etkinliğe ev sahipliği yapan Telmesİos Antik Tiyatrosu'nun,
restorasYon sonrasında 3500-4000 kişiye hizmetverecek kapasiteye ulaşması beklenmektedir.

Fakat gelinen noktada 20|2 yılında Kültiir ve Turizm Bakanlığı nezdinde başlatılan ve 600 gün
iÇerisinde bitmesi planlanan restorasyon çalışmaları, yaklaşık 10 yıldır sürüncemede kalmış-ve
Şehrin en merkezİ bölgesinde, denize 50m uzaklıktaki konumu ile eşsiz bir ktilttirel değer olan
Telmessos Antik Tiyatrosu yıllardır atıl durumda kalarak, ekonomiye de kazandırılamaıİıştır.

KamuoYu ve basında da zaman zaman yer bularak atıl durumunun gündeme geldiği Telmessos
Antik Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmalarının tamamlanması, koruma-kullarıma dengesi
gözetilerek söz konusu yatırımın bölgeye kazandırılması bölge halkının temel beklentisi oİup;
uzun süredir uykuda olan bu önemli kültürel mirasın canlandırılması beklenmektedir,

Kıymetli Valim,

Mart ayı içerisinde Muğla Odaları ve Borsası ile toplu olarak gerçekleştirdiğimiz Ankara
ziyaretinde, Kültiir ve Turizm Bakanımızın ziyareti esnasında Telmessos Antik Tiyatromuzun
akıbeti konusu bizzatKültür ve Turizm Bakanımız Sn. Mehmet Nuri ERSOY tarafindan açılmış
ve gönişme sırasında Sayın Bakanımız tarafından zatıilriniz aranarak, görüşme yapılmıştır.

Bölgemizin ve ilçemizin bu önemli değerinin yeniden kültüre ve furizme kazandırılmasınrn ve
tarihi itibarının yeniden sağlanmasınln lIimiz için de önemine binaen gerekli girişimlerin ve
ç alı şmaların yapı lmas ı hususunda de stekler inizi arz ederim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
yönetim kurulu
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