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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı .
Bodrum ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 174 kilometre yol ağımız vardır. 
2017 yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 118 kilometre yol çalışması tamamlandı.
Bodrum ilçesinde 1 Milyon 151 Bin 680 TL yatırımla Konacık Hizmet Binası Tadilatı yapım işi de-
vam ediyor. (Bu proje ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ’nin Bodrum ilçesinde erişilebilir 
hizmet verebilmesi için tüm birimleri aynı çatı altında toplamak amacı ile yapıldı. Bu projede 
açık ofisler, kütüphane, çok amaçlı salon, otopark içeren yapı ek döşemelerle 4.540 metre kare 
ile inşaat alanına sahip olacak)
Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerine bağlı muhtelif mahallelerde 1. ve 2. 
kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat yapıları çalışması kapsa-
mında 31 Milyon 478 Bin 534 TL yatırım yapıldı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesi sağlanıyor.
Yeni model, son teknolojik donanımlı otobüsler ile Bodrum İlçesinde 22 ayrı hatta 53 otobüsle 
toplu taşıma hizmeti sunuldu.
 Bodrum İlçesinde vatandaşlarımız toplam 10 Milyon 567 Bin 97 kez toplu taşıma hizmetinden 
yararlandı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı Taşımacılığı” ile ilimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Ömrünü tamamlayan toplu taşıma araçlarının yerine son model engelli erişimine uygun değişik 
kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, 4 Milyon 500 Bin TL  maliyetle yeni otobüsler Bod-
rum İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu. 
Belediyemiz tarafından kurulan araç takip ve filo yönetim birimi tarafından Bodrum İlçesinde 
442 adet toplu taşıma aracı, 494 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
Yahşi Mahallesi sınırları içerisinde dolgu alanı üzerindeki alanda yapay ahşap teraslar oluşturu-
larak vatandaşların denize girebileceği sosyal tesis alanı oluşturulması için teknik projeler hazır-
lanarak ilgi süreçler başlatıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

15 Bin 55 adet levha montajı yapıldı.
Bodrum’da sorumluluğumuzda bulunan yollarda 306 km’lik yol çizgisi çalışması yapıldı.
56 adet durak montajı yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Konacık Mahallesinde inşasına başlanan Bodrum Devlet Hastanesinden yararlanacak vatandaş-
ların alternatif ulaşım ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla taksi bekleme yeri belirlenmesine 
ilişkin UKOME kararı alındı.
Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanırken daha rahat seyahat edebilmeleri için Bod-
rum İlçesinde 3 adet akıllı durak montajı yapıldı. 
Kamu - Özel işbirliği içerisinde mevcut hatlarda çalışan kooperatif araçlarının Belediyemiz toplu 
taşıma standartlarına eriştirilmesi maksadıyla Ulaşımda Dönüşüm Projesi başlatılmış;  Bodrum 
İlçesinde 17 Kooperatifin 406 üyesi 389 araç ile Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracı-
na (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet vermeleri sağlandı. 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik çerçevesinde, Bodrum İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçlarına 
(ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
4736 sayılı kanun kapsamında indirimli ve ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için, Bod-
rum İlçesinde kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktası teşkil edilmiş ve seyahat kartları baş-
vuru merkezlerinde bugüne kadar;  4.169  indirimli, 19.313  serbest olmak üzere, toplam  23.482 
adet kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basıldı. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 Bodrum İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 33 bayi ağı ile hizmet 
sağlandı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup, 
Bodrum İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı. 
Araçlarımızın küçük bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması için Bodrum ilçemizde Bakım 
Kademesi oluşturuldu. 
Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Beledi-
yemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu Sürücü 
İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Bodrum İlçesinde 
452 kişilik şoför personele eğitim verildi. 
Vatandaşlarımızın elektronik kartlarına dolum yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Kiosk 
cihazı kurulumu gerçekleştirildi.
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı.
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın nakli gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunduk.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtılıyor. Bu güne kadar 280 paket ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi. 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 haneyi ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 

Bodrum’da
İlk Hane Ziyareti   : 1.258
Tıbbi Müdahale : 11.191
Genel Bakım         : 3.898
Hasta Nakil      : 1.271

İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriliyor. 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı ot 
ilaçlaması yapıldı.
Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve İl dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
Bodrum ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 87 adet mezarlık alanı bulunmakta olup 
86 adet mezarlık alanının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı 
atıkları toplama) ve 10 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temizliği tekrarlana-
rak yapılan mezarlık sayısı 474’dür.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar ta-
dilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşemesi vb.) 
62 adet mezarlık alanı işlem gördü. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bodrum Yarımadasında mandalinada büyük zarar yapan Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele 
kapsamında G.T.H. İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak yürütülen projede Büyükşehir Belediye-
mizce alımı yapılan popülasyon tespit tuzağı uygulaması yapıldı. Popülasyon tespit çalışmala-
rının ardından Bodrum yarımadası genelinde ve özellikle Ortakent, Bitez bölgelerinde kitlesel 
tuzaklama için üreticilerimize 2100 dekar alanda 1000 adet feromon tuzağı asılarak mücadelede 
başarı sağlandı.
Bodrumda Yerel Tohum Merkezi tanıtımı ve fide dağıtımı yapıldı.
Bodrum Tohum Derneği ile ortaklaşa Karakılçık Buğdayı Hasat Şenliği yapıldı.
İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerile-
ri geliştirildi. 156 dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyaüı Duyusal 
Analiz Lobaratuvarı yapıldı. Zytinyağı tadım eğitimlerine başlandı
İl genelinde meyveciği geliştirmek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz ve
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 incir fidanı dağıtıldı. 
İl genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu sağlandı.
İlimizde bulunan 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireceğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanteri-
ne kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklederek 
ağaçların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı ile;  
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
  Toprak  Bitki   Su
Bodrum 130  29  13

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon 
TL yatırım yapıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüplerine 3 Mil-
yon 445 bin TL destekte bulundu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri konu-
larak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda voleybol sahası ekipmanları 
ve basketbol potası gibi malzeme desteğinde bulunuluyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik 
düzenleyerek vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faali-
yete başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatan-
daşlarla buluşturuyoruz.
Bodrum’da 2017 yılında 17 konser, 2 söyleşi ve 2 kültür tırı etkinliği düzenlendi. 
Etkinlikler arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının İsmet İnönü ve Türkan Saylan’ı 
Anma konserleri ve 12. Bodrum Mandalina Festivali kapsamında Belediye Bandosu konseri yer 
almaktadır.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bodrum ilçesinde yaklaşık 30 senedir kullanılan ve çevreye birçok olumsuz etkisi olan Mumcular 
Vahşi Depolama Sahası rehabilitasyon çalışmaları ile kontrol altına alındı. 
Bodrum Torba Hafriyat Depolama Sahası Rehabilitasyon Projesi devam ediyor.
Bodrum ilçesinde 11 bin 385 TL yatırımla Torba Hafriyat Depolama Sahası Plaka Tanıma Sistemi 
kuruldu.
Bodrum ilçesinde 20 Bin TL yatırımla Torba Hafriyat Depolama Sahası Kantar kurulumu işi yapıldı. 
Bodrum ilçesinde Mumcular eski Çöp Depolama Sahası Rehabilitasyon Projesi işi devam ediyor.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi.



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

24

İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
veriliyor.
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılıyor, 2017 yılı içersinde çevre 
kirliliği yaratan şahıslara  421.000 TL ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıyor. [2800 araç denetlendi.]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle daha hızlı ve yerinde hizmet veriliyor.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb. 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılıyor.
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Deniz hudut kapılarımızda kaçakçılık faaliyetlerini önlemek ve güvenlik seviyesini arttırmak mak-
sadıyla Konveyörlü X-RAY Cihazları ve Kapı Tipi Metal Detektörleri yenilendi.
Güvenlik tedbirlerinin arttırılması maksadıyla tüm limanlarda güvenlik kamere sistemi iyileştiril-
miş ve tüm kıyı tesislerimizde özel güvenlik görevlileri istihdam edildi.
Kıyılarımızın gelecek nesillere daha temiz ve yeşil bırakılması amacıyla tüm kıyı tesislerimize ön-
leme bariyerleri temin edildi. Bu sayede denizde oluşan kirliliğin daha büyük yüzeylere yayılma-
sının önüne geçiliyor.
Tesislerdeki atık su altyapı ve pompalarının sürekli olarak bakımları yapıyor, koku ve çevre kirlili-
ğinin önüne geçiliyor.
Tesislerimizde yangın panoları ve ekipmanları yenilenmiş olup, yangın söndürücü köpük arabaları 
alınarak yangına müdahale olanaklarımız ilgili mevzuata uygun hale getirildi.
Kıyı tesislerimizde teknelere sunulan hizmetin iyileştirilmesi için tesislerimizde kullanılan ön öde-
meli su ve elektrik servis kutuları (PEDESTAL) yenilendi.
Bodrum-Datça (Körmen) feribot hattında ruhsatlandırma ve denetimleri Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından yapılan 3 adet arabalı feribot ile 2017 yılında 83.273 adet yolcu, 16.815 adet araç ta-
şındı. Ayrıca engelli, şehit yakını ve gaziler ile 65 yaş üzeri 8.036 kişi ücretsiz olarak bu hizmetten 
faydalandırıldı. 
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bodrum-Datça feribot hattında 2017 yılında 978 sefer icra edildi. 
16.10.2017 – 21.10.2017 tarihleri arasında Bodrum Cup etkinliği yapıldı.
Bodrum Limanımızda 2017 yılında Tekne Hareketliliği sayısı 3289 adettir.
Bodrum Limanımıza 2017 yılında Gümrüklü Sahaya Yanaşan Tüm Deniz Açlarıyla Giriş Çıkış Ya-
pan Toplam yolcu sayısı 467.191 kişidir.
Bodrum Limanımıza 2017 yılında Ticari ve Günlük Tur Tekneleri İle Limana Giriş – Çıkış Yapan 
yolcu sayısı 283.767 kişidir.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi’nde Yaşam Merkezi İmar Planı yapıldı. 
Bodrum İlçesi Turgutreis Mahallesi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Amaçlı İmar Planı yapıldı.
Bodrum İlçesi Konacık Mahallesi’nde Belediye Hizmet Alanı Amaçlı İmar Planı hazırlandı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı.
Dalaman ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 112 kilometre yol ağımız vardır. 
2017 yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 92 kilometre yol çalışması tamamlandı.
Dalaman ilçesi Atatürk caddesi üzerinde 7 Milyon 180 Bin TL bütçe ile yol, cadde ve meydan dü-
zenleme işi yapıldı.
Dalaman ilçesi Turgutreis caddesi üzerinde 644 Bin 743 TL yatırımla yol ve sanat yapıları inşaatı 
tamamlandı.
Dalaman ilçesi Turgutreis Caddesi üzerinde 5 Milyon 578 Bin 722 TL yatırımla 2. Etap yol ve sanat 
yapıları inşaatı tamamlandı.
Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer  ilçelerine bağlı muh-
telif mahallelerde 1. ve 2. kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat 
yapıları çalışması kapsamında 39 Milyon 954 Bin 729 TL yatırım yapıldı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağlıyoruz.
Dalaman’da 59 araç Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, 
hizmet vermeleri sağlanıyor.
Dalaman İlçemizde vatandaşlarımız toplam 524 bin 363 kez toplu taşıma hizmetlerinden yarar-
landı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Belediyemiz tarafından kurulan araç takip ve filo yönetim birimi tarafından Dalaman İlçesinde 
59 adet toplu taşıma aracı, 67 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
Merkez Mahallelerde bulunan Atatürk Caddesi ve çevresinde yol düzenleme (kavşak, tek yön, 
yolüstü araç park yeri, bisiklet yolu) çalışmaları yapıldı.
Dalaman’da sorumluluğumuzda bulunan yollarda 74 Km’lik yol çizgisi çalışması yapıldı.
11 adet durak yapıldı.
İlçe genelinde 5 bin 574 adet trafik levhası montajı yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik çerçevesinde, Dalaman İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçla-
rına (ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı.
Dalaman İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 1 bayi ağı ile hizmet sağ-
landı. 
Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 45 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Beledi-
yemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu Sürücü 
İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Dalaman İlçesinde 
59 kişilik şoför personele eğitim verildi. 
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulundu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın naklini gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak, plajlar engelli vatandaşlarımızın kulla-
nımına uygun hale getirildi.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza 
hijyen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paketiceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yar-
dımcı olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit 
tamirat ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsa-
mında bugüne kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 haneyi ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Dalaman’da
İlk Hane Ziyareti   : 533
Tıbbi Müdahale  : 2.575
Genel Bakım         : 459
Hasta Nakil      : 319
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve İl dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 535, ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 37’dir.
Dalaman ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 74 adet mezarlık alanı bulunmakta olup 
tüm mezarlık alanlarının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı 
atıkları toplama) ve 15 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temizliği tekrarlana-
rak yapılan mezarlık sayısı 288’dir.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşemesi 
vb.) 21 adet mezarlık alanı işlem gördü.
Dalaman ilçesi, Altıntaş Mahallesi, Killik mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı “Mezarlık 
Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari bina gibi 
detayları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için) yapıldı.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Dalaman İlçemizdeki sulama tesislerinin bakım onarım tamirat ve temizlik hizmetleri kapsamın-
da 6000  metre kapalı sistem boru hattı döşemesi tamamlandı. 
İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerile-
ri geliştirildi. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı.
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapılmıştır.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 221 km kanal temizliği
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 22 km kanal tamiratı
 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı.
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal 
Analiz Laboratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı.
İl genelinde meyveciği geliştirmek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz ve 
incir fidanı dağıtıldı. 
İl genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.
İlimizde bulunan 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanteri-
ne kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklederek 
ağaçların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı ile;  
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
  Toprak  Bitki   Su
Dalaman 76  22  8
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon 
TL yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüplerine 3 mil-
yon 445 bin TL destekte bulundu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri konu-
larak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda voleybol sahası ekipmanları 
ve basketbol potası gibi malzeme desteğinde bulunuyoruz.



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

44

KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik düzenleyerek vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşması sağlanıyor.
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faali-
yete başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatan-
daşlarla buluşturuyoruz.
Dalaman’da 2017 yılında 2 tiyatro ve 2 kültür tırı etkinliği düzenlendi. 
Etkinlikler arasında “Pijamalı Adamlar” ve “Ataşehir Ataşehir” adlı tiyatro gösterileri yer aldı. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
veriliyor.
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılmakta 2017 yılı içersinde 
çevre kirliliği yaratan şahıslara  421.000 tl ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıyor. [2800 araç denetlendi]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle  daha hızlı ve yerinde hizmet vermekteyiz.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılıyor.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Dalaman İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu hazırlandı.

Dalaman İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı. 
Datça ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 65 kilometre yol ağımız vardır. 2017 
yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 54 kilometre yol çalışması tamamlandı.
Datça ilçesi Kazım Yılmaz Bulvarı’nda 9 Milyon 246 Bin TL bütçe ile yol, kaldırım ve meydan dü-
zenleme işi yapıldı. 
Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer  ilçelerine bağlı muh-
telif mahallelerde 1. ve 2. kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat 
yapıları çalışması kapsamında 39 Milyon 954 Bin 729 TL yatırım yapıldı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağlıyoruz.
Son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, yeni oto-
büsler Datça İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu.
35 araç, Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet ver-
meleri sağlandı.
Datça İlçemizde vatandaşlarımız toplam 342 bin 756 kez toplu taşıma hizmetinden yararlandı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Belediyemiz tarafından kurulan araç takip ve filo yönetim birimi tarafından Datça İlçesinde 51 
adet toplu taşıma aracı, 14 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
İskele Mahallesi Atatürk Caddesinde peyzaj düzenlemesi yapıldı.
Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde kavşak çalışması ve yeni durak kararı alındı.
Eski Datça yerleşiminde yayalaştırma çalışması yapıldı.
Yeni Hastane önünde Taksi Bekleme Yeri düzenlemesine ilişkin UKOME kararı alındı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Datça’da belediyemizin yetki ve sorumluluğunda bulunan yollarda 77 km’lik yol boyama çalış-
ması yapıldı.
İlçe genelinde 3 bin 158 adet trafik levha montajı yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Datça İlçesinde gerek çalışan personel, gerekse öğrencileri taşıyacak yeter sayıda “S” plakalı araç 
bulunmadığından, personel ve öğrencilerin  ulaşım ihtiyacının karşılanabilmesi için  “S” plaka 
ihalesi yapılarak (22) adet plaka sayısı artırılarak ihtiyaçlar giderildi.
Atatürk Caddesi’nde  sirkülasyon ve tek yön projesi yapıldı. Bu kapsamda  toplu taşım güzer-
gahları düzenleme ve durak yeri düzenleme çalışmaları tamamlandı.
“Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik çerçevesinde, Datça İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçlarına 
(ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL gelir desteği ödemesi yapıldı. 
Datça İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 1 bayi ağı ile hizmet sağlandı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup, 
Datça İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı.  
Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Beledi-
yemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu Sürücü 
İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Datça İlçesindeki 52 
kişilik şoför personele eğitim verildi.
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın nakli gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunuldu.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paket ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 hane ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini ger-
çekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Datça’da
İlk Hane Ziyareti   : 448
Tıbbi Müdahale : 6.399
Genel Bakım         : 776
Hasta Nakil     : 290
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı sıra 
genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı ot 
ilaçlaması yapıldı.
Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
İl içi ve İl dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi

2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 389, ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 74’dür.
Datça ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 24 adet mezarlık alanı bulunmakta olup 
23 adet mezarlık alanının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve ya-
bancı atıkları toplama) ve 22 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temizliği tek-
rarlanarak yapılan mezarlık sayısı 134’dür.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşeme-
si vb.) 16 adet mezarlık alanı işlem gördü.
Datça ilçesi, Datça Mahallesi, İskele mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı “Mezarlık 
Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari bina gibi 
detayları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için) yapıldı.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerile-
ri geliştirildi. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı. 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı.
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal 
Analiz Laboratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde meyveciliği geliştirmek i341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz ve 
incir fidanı dağıtıldı.
İl genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.
İlimizde bulunan 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireceğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanteri-
ne kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklederek 
ağaçların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı ile;  
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
   Toprak  Bitki   Su 
Datça   22  -  2
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon 
TL yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüple-
rine 3 milyon 445 bin TL destekte bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri konu-
larak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda voleybol sahası ekipmanları 
ve basketbol potası gibi malzeme desteğinde bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik düzenleyerek vatandaş-
larımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerinden 
bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi 
için faaliyete başladığımız “Kültür Tırı” ile ili-
mizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyoruz.
Datça’da 2017 yılında 7 konser ve 2 kültür tırı etkinliği düzenlendi. Ayrıca ilçede bulunan bazı 
Sivil Toplum Kuruluşlarına destek verildi. 
Etkinlikler arasında 13 İlçe 13 Etkinlik projesi kapsamında Halk Müziği Sanatçısı “Nilgün Kızılcı 
Konseri ve Halk Dansları Topluluğu” yer aldı. Ayrıca Datça/Knidos’ta 2000 yıl sonra ilk defa Muğla 
Büyükşehir Belediyesi Orkestrası Konseri düzenlendi.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Datça ilçesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin işletilmesiyle birlikte gelen atıklar çevreye 
zarar vermeden bertaraf ediliyor. 
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Datça İlçesi, Reşadiye Mahallesi Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde Terminal Alanı 
Amaçlı İmar Planı Hazırlanarak Onay Mercii Olan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu ve plan 
onaylatıldı. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
veriliyor.
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılmakta 2017 yılı içersinde 
çevre kirliliği yaratan şahıslara  421.000 tl ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıyor. [2800 araç denetlendi]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle  daha hızlı ve yerinde hizmet vermekteyiz.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılıyor.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı. 
Fethiye ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 155 kilometre yol ağımız vardır. 2017 
yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 100 kilometre yol çalışması tamamlandı. 
Fethiye ilçesi Ölüdeniz-Patlangıç yolu 1. Etap yol cadde meydan bulvar düzenlemesi işinde 7 mil-
yon 830 Bin TL yatırım yapılarak yol, cadde ve meydan düzenleme işi yapıldı. 
Fethiye ilçesi Kayaköy-Karakeçililer yolu 1 Milyon 360 Bin TL yatırımla 5 Bin 141 km yolun geniş-
letme çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu.  
Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer  ilçelerine bağlı muh-
telif mahallelerde 1. ve 2. kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat 
yapıları çalışması kapsamında 39 Milyon 954 Bin 729 TL yatırım yapıldı. 



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

73

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağlıyoruz.
Fethiye İlçesinde Belediyemize bağlı 11 ayrı hatta 18 otobüsle toplu taşıma hizmeti sunuluyor.
Fethiye İlçesinde 353 araç Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştü-
rülerek, hizmet veriyor.
Fethiye İlçemizde vatandaşlarımız 18 Milyon 853 Bin 926 kez toplu taşıma hizmetinden yarar-
landı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
122 adet son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, 
yeni otobüsler Fethiye İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu.
Araç takip ve filo yönetim birimi tarafından Fethiye İlçesinde 371 adet toplu taşıma aracı, 346 
adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
Fethiye Merkez ve Ölüdeniz toplam 1159 araçlık yol üstü araç park yeri düzenlemesi yapıldı.
Merkez’de tek yön çalışması yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Fethiye’de sorumluluğumuzda bulunan yollarda 252 Km’lik yol çizgisi çalışması yapıldı. 
49 adet durak yapıldı.
İlçe genelinde 8bin 251 adet trafik levha montajı yapıldı. 



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

76

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanırken daha rahat seyahat edebilmeleri için Fehi-
ye İlçesinde 3 adet akıllı durak montajı yapıldı. 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik çerçevesinde,Fethiye İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçlarına 
(ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
4736 sayılı kanun kapsamında indirimli ve ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için, 
Fethiye İlçesinde kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktası teşkil edilmiş ve seyahat kartları 
başvuru merkezlerinde bugüne kadar;  18.641  indirimli, 14.381  serbest olmak üzere, toplam 
33.022 adet kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basıldı. 
Fethiye İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 43 bayi ağı ile hizmet sağ-
landı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup, 
Fethiye İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı. 
Araçlarımızın küçük bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması için Fethiye ilçemizde Bakım 
Kademesi oluşturuldu. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Beledi-
yemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu Sürücü 
İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Fethiye İlçesinde 377 
kişilik şoför personele eğitim” verildi.
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 Mil-
yon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın naklini gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunuldu.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paketi ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 hane ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Fethiye’de
İlk Hane Ziyareti   : 1.579
Tıbbi Müdahale : 10.985
Genel Bakım          : 2.635
Hasta Nakil     : 1.907
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve İl dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 418, ilaçlaması tek-
rarlanarak yapılan mezarlık sayısı 135’dir.
Fethiye ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 135 adet mezarlık alanı bulunmakta olup 
130 adet mezarlık alanının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı 
atıkları toplama) ve 45 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temizliği tekrarlanarak 
yapılan mezarlık sayısı 199’dur.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar ta-
dilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşemesi vb.) 
92 adet mezarlık alanında işlem görüldü.
Fethiye ilçesi, Günlükbaşı Mahallesi, Çatalarık mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı 
“Mezarlık Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari 
bina gibi detayları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için)  yapıldı.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Fethiye İlçemizdeki sulama tesislerinin bakım onarım tamirat ve temizlik hizmetleri kapsamında 
300 metre kapalı sistem boru hattı döşemesi, 150 metre kanal onarım ve tamiratı ve 200 metre 
uzunluğunda dik ve trapez kesitli kanal yapımı tamamlandı.
Milas, Köyceğiz, Fethiye: 
Üreticilerimizin olumsuz hava şartlarına hazırlıksız yakalanmalarının önüne geçmek ve hastalık-
larla mücadelede yerinde ve zamanında mücadele yapabilmek amacıyla Milas, Köyceğiz ve Fet-
hiye İlçelerimizde pilot olarak birer meteoroloji istasyonundan oluşan Tarımsal Tahmin ve Erken 
Uyarı Sistemleri kuruldu.
Her bir istasyon 80 km2’lik bir alanda ölçüm yapıyor. Kurulumu yapılan bu sistem ile fırtına, don 
ve hastalık-zararlı mücadelesi konularında erken uyarı sistemine geçilecek. Halen deneme öl-
çümleri yapılan istasyonumuz yakın zamanda üreticilerimize bilgi ve uyarı aktarmaya başlaya-
cak.
İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerile-
ri geliştirildi. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı. 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

83

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Sulama Tesisleri İşletilmesi, bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı.
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal 
Analiz Laboratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı.
İl genelinde meyveciliği geliştirmek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin,ceviz ve 
incir fidanı dağıtıldı.
İl genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı
İlimizde bulunan 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireceğiz. 
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Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envan-
terine kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere nakle-
derek ağaçların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı 
ile;  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
  Toprak  Bitki   Su
Fethiye 44  8  1

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

85

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon 
TL yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüple-
rine 3 milyon 445 bin TL destekte bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri konu-
larak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda voleybol sahası ekipmanları 
ve basketbol potası gibi malzeme desteğinde bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlik-
leri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik düzenleyerek vatan-
daşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaş-
masını sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerinden 
bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en 
ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyoruz.
Fethiye’de 2017 yılında 8 konser, 1 tiyatro, 2 kültür tırı etkinliği ile 2 festival ve şenlik düzenlendi. 
Etkinlikler arasında 3’üncü Uluslararası ZurnaZen Festivali ve 6’ncı Benyamin Sönmez Klasik Mü-
zik Festivali kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestara konseri düzenlenmiştir. Ayrıca 
ilçede etkinlik düzenleyen bazı sivil toplum kuruluşlarına destek verilmiştir.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Fethiye ilçesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin işletilmesiyle birlikte gelen atıklar çevreye 
zarar vermeden bertaraf ediliyor.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi.
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Fethiye Silkar Günlükbaşı Ortaokulu’na bakım onarım yapıldı
Dalaman Sabunlu Mahallesi İle Fethiye Çatalarık, Göcek Deniz Temiz Ve Ölüdeniz İlkokullarına 
Büst  Kaide yapıldı.
Karaçulha Toptancı Haline Çatı ve bakım onarım yapıldı.
Fethiye Karagedik İlköğretim Okulu’na iç mekan Atatürk Şeref Köşesi yapıldı.
Fethiye Karaculha Toptancı Hali içerisine Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi için bakım onarım ya-
pıldı.
Fethiye Nif İlköğretim Okulu’na iç mekan Atatürk Şeref Köşesi yapıldı.
Fethiye Ölüdeniz İlkokulu Atatürk Şeref Köşesi yapıldı.
Seydikemer anaokulu ve Kabaağaç ,Arsa, Kayacık Bozalan ilkokullarına Atatürk büstü yapıldı.
Fethiye Karaçulha hali çatı bakım onarım işi yapıldı.
Fethiye Nif ortaokulu bakım onarımı yapıldı.
İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapılıyor.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılıyor. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapılıyor. 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE 2017 YILINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
Fethiye Karaçulha Toptancı Halinde 14.000 metre kare toprak zemin betonla kaplandı.
Fethiye Karaçulha Toptancı Halinde 18.000 metre kare alanın zemin kaplaması için ihale yapıla-
rak zemin kaplama işine başlandı.
Fethiye Karaçulha Toptancı Haline Mescit yapılarak vatandaşların kullanımına açıldı.
2017 yılında yapılan yol denetimlerin mevzuata aykırı olarak sevki yapılan ürünlere 278 adet 
cezalı hal rüsum tutanağı düzenlendi.
2017 yılı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü Hal Hakem Heyetince üretici lehine verilen 82 Adet kara-
ra istinaden meslek mensuplarının teminatından kesilen 325.130,00 TL üreticilere ödendi.
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILINA PLANLANAN İŞLER
1. Seydikemer Karadere Toptancı Haline kanalizasyon sistemi ve paket arıtma yapım işi
2. Seydikemer Karadere toptancı Halinde 18.000 metre kare zemin kaplama 
3. Fethiye Karaçulha Toptancı Halinde 16.000 mette kare zemin kaplama işi
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Fethiye İlçesi Çamköy Mahallesi Fethiye – Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesinde Terminal Alanı 
Amaçlı İmar Planı Hazırlanarak Onay Mercii Olan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına Sunuldu ve plan 
onaylatıldı.

Fethiye İlçesi Çamköy Mahallesi Terminal 
Alanı Amaçlı İmar Planı
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Tesislerdeki atık su altyapı ve pompalarının sürekli olarak bakımları yapıyor, koku ve çevre kirlili-
ğinin önüne geçiyoruz.
Tesislerimizde yangın panoları ve ekipmanları yenilenmiş olup yangın söndürücü köpük arabaları 
alınarak yangına müdahale olanaklarımız ilgili mevzuata uygun hale getirildi.
Kıyı tesislerimizde teknelere sunulan hizmetin iyileştirilmesi için tesislerimizde kullanılan ön öde-
meli su ve elektrik servis kutuları (PEDESTAL) yenilendi.
Fethiye Limanımızda 2017 yılındaki Tekne Hareketliliği sayısı 2517 adettir.
Fethiye Limanımıza 2017 yılında Gümrüklü Sahaya Yanaşan Tüm Deniz Açlarıyla Giriş Çıkış Yapan 
toplam yolcu sayısı 25.609 kişidir.
Fethiye Limanımıza 2017 yılında Ticari ve Günlük Tur Tekneleri İle Limana Giriş – Çıkış yapan yolcu 
Sayısı 32.047 kişidir.
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EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlimiz Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi 145 ada 10 parsel numaralı taşınmazın mezarlık alanında 
kalmasından dolayı 547,00 m²’lik kısmı 170,000,00 TL bedel ile kamulaştırıldı.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı. 
Kavaklıdere ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 38 kilometre yol ağımız vardır. 
2017 yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 34 kilometre yol çalışması tamamlandı. 
Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerine bağlı muhtelif mahallelerde 1. ve 2. 
kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat yapıları çalışması kapsa-
mında 31 Milyon 478 Bin 534 TL yatırım yapıldı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağlıyoruz.

Son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, yeni oto-
büsler Kavaklıdere İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu.
13 araç Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet ver-
meleri sağlandı.
Kavaklıdere İlçemizde vatandaşlarımız 109 Bin 732 kez toplu taşıma hizmetinden yararlandı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Belediyemiz tarafından kurulan Araç takip ve filo yönetim birimi ile Kavaklıdere İlçesinde 14 adet 
toplu taşıma aracı, 10 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
İlçe genelinde 2 bin 203 trafik levhası montajı yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kavaklıdere İlçesinde gerek çalışan personel, gerekse öğrencileri taşıyacak “S” plakalı araç 
bulunmadığından, personel ve öğrencilerin  ulaşım ihtiyacının karşılanabilmesi için  “S” plaka 
ihalesi yapılarak (17) adet plaka tahsisi yapılarak ihtiyaçlar giderildi.
Muğla ilinin Büyükşehir statüsüne kavuşmasından sonra ulaşım hizmetleri Büyükşehir Beledi-
yesi uhdesine geçesi ile birlikte,  yeni model, son teknolojik donanımlı Belediye otobüsleri ile  
Kavaklıdere İlçesinde 1 hatta 1 otobüsle toplu taşıma hizmeti sunuluyor. 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik çerçevesinde, Kavaklıdere İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma 
Araçlarına (ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
Kavaklıdere İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 2 bayi ağı ile hizmet 
sağlandı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup,-
Kavaklıdere İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Beledi-
yemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu Sürücü 
İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Kavaklıdere İlçesin-
deki 16 kişilik şoför personele eğitim” verildi.
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın nakli gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunuldu.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paket ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 haneyi ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Kavaklıdere’de
İlk Hane Ziyareti   : 250
Tıbbi Müdahale  : 3.585
Genel Bakım           : 744
Hasta Nakil       : 125
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve il dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) ol-
mak üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak  yapılan mezarlık sayısı 292,  ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı  8’dir.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşeme-
si vb.) 45 adet mezarlık alanında işlem görüldü.
Kavaklıdere ilçesi Kavaklıdere Mahallesi mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı “Me-
zarlık Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari bina 
gibi detayları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için)  yapıldı.
Kavaklıdere ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 45 adet mezarlık alanı bulunmakta 
olup tüm mezarlık alanlarının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve 
yabancı atıkları toplama) ve 8 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapılmıştır. Temizliği 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 195’dir.



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

109

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kavaklıdere İlçemizdeki sulama tesislerinin bakım onarım tamirat ve temizlik hizmetleri kapsa-
mında 1800 metre kanal temizliği, 3300 metre kapalı sistem boru hattı döşemesi, 1000 metre 
kanal onarım ve tamiratı ve 450 metre uzunluğunda dik ve trapez kesitli kanal yapımı tamam-
landı.
İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerile-
ri geliştirildi. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı. 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı.



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

110

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal 
Analiz Laboratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı.
İl genelinde meyveciliği geliştirmek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz 
ve incir fidanı dağıtıldı.
İl genelinde 774 Bin maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.
İlimizde bulunan 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanteri-
ne kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklederek 
ağaçların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı ile;  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
   Toprak  Bitki   Su
Kavaklıdere  63  -  1
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon 
TL yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüple-
rine 3 milyon 445 bin TL destekte bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri konu-
larak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda voleybol sahası ekipmanları 
ve basketbol potası gibi malzeme desteğinde bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkin-
likleri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik  düzenleyerek va-
tandaşlarımızın kültürel etkinlerle ku-
caklaşmasını sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerin-
den bütün vatandaşlarımızın faydala-
nabilmesi için faaliyete başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel 
etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyoruz.
Kavaklıdere’de 2017 yılında 1 tiyatro ve 2 kültür tırı etkinliği düzenlendi. 
Etkinlikler arasında “Pijamalı Adamlar” adlı tiyatro gösterisi ve Kültür Hizmet Tırında Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğunun “Ramazan Eğlencesi” sahne aldı.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Menteşe ilçesinde 4 Milyon 962 Bin TL yatırımla Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapımı ta-
mamlanarak atık alımına başlandı. Tesis Ula, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ilçelerine hizmet 
verecek.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
veriliyor
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılmakta 2017 yılı içersinde 
çevre kirliliği yaratan şahıslara  421.000 tl ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıyor. [2800 araç denetlendi]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle  daha hızlı ve yerinde hizmet vermekteyiz.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılılıyor.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı. 
Köyceğiz ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 174 kilometre yol ağımız vardır. 
2017 yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte sorumluluğumuzdaki yol ağ çalışmalarının tama-
mı bitirildi. 
Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer  ilçelerine bağlı muh-
telif mahallelerde 1. ve 2. kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat 
yapıları çalışması kapsamında 39 Milyon 954 Bin 729 TL yatırım yapıldı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağlıyoruz.
45 araç, Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet ver-
meleri sağlanıyor.
122 adet son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, 
yeni otobüsler Köyceğiz İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu.
Köyceğiz İlçesinde vatandaşlarımız toplam 699 Bin 112 kez toplu taşıma hizmetinden yararlandı. 
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Belediyemiz tarafından kurulan araç takip ve filo yönetim birimi ile Köyceğiz İlçemizde 46 adet 
toplu taşıma aracı ve 75 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
Köyceğiz’de sorumluluğumuzda bulunan yollarda 114 Km’lik yol çizgisi çalışması yapıldı. 
10 adet durak montajı yapıldı.
İlçe genelinde 7 bin 444 adet trafik levhası montajı yapıldı.



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

123

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Muğla İlinin Büyükşehir statüsüne kavuşmasından sonra ulaşım hizmetleri Büyükşehir Beledi-
yesi uhdesine geçesi ile birlikte,  yeni model, son teknolojik donanımlı Belediye otobüsleri ile  
Köyceğiz İlçesinde 1 hatta 1 otobüsle toplu taşıma hizmeti sunuluyor. 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik çerçevesinde, Köyceğiz İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçla-
rına (ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
4736 sayılı kanun kapsamında indirimli ve ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için, 
Köyceğiz İlçesinde kişiselleştirilmiş seyahat kartı müracaat noktası teşkil edildi. 
Köyceğiz İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 2 bayi ağı ile hizmet sağ-
landı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup, 
Köyceğiz İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı. 
Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Be-
lediyemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu 
Sürücü İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Köyceğiz 
İlçesinde 47 kişilik şoför personele eğitim” verildi.
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın nakli gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunuldu.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paket ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 haneyi ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Köyceğiz’de
İlk Hane Ziyareti   : 534
Tıbbi Müdahale : 3.644
Genel Bakım          : 1.079
Hasta Nakil     : 322
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve İl dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 524, ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 73’dür.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşeme-
si vb.) 38 adet mezarlık alanında işlem görüldü.
Köyceğiz ilçesi Yeni Mahalle, Yeni mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı “Mezarlık Bilgi 
Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari bina gibi detay-
ları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için) yapıldı.
Köyceğiz ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 76 adet mezarlık alanı bulunmakta 
olup 74 adet mezarlık alanının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve 
yabancı atıkları toplama) ve 29 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temizliği 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 231’dir.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Döğüşbelen bölgesinde Mera Rehabilitasyonu kapsamında kanal temizliği ve drenaj çalışması ya-
pıldı. Çalı temizliği için etütler yapıldı.
Köyceğiz Alım Garantili Üretim Projesi-Çalı Grubu üretimlerinde deneme çalışmaları tamamlandı.
Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Mahallesi’nde 3 Milyon 456 Bin 70 TL maliyetle Sulama Tesis yapım 
hizmeti ve 2300 metre uzunluğunda kapalı sistem boru hattı döşendi.
Köyceğiz İlçemizdeki sulama tesislerinin bakım onarım tamirat ve temizlik hizmetleri kapsamında 
20.500  metre kanal temizliği, 10.600  metre kapalı sistem boru hattı döşemesi,9600 metre kanal 
onarım ve tamiratı ve 7450 metre uzunluğunda dik ve trapez kesitli kanal yapımı tamamlandı. 
Milas, Köyceğiz, Fethiye: 
Üreticilerimizin olumsuz hava şartlarına hazırlıksız yakalanmalarının önüne geçmek ve hastalık-
larla mücadelede yerinde ve zamanında mücadele yapabilmek amacıyla Milas, Köyceğiz ve Fet-
hiye İlçelerimizde pilot olarak birer meteoroloji istasyonundan oluşan Tarımsal Tahmin ve Erken 
Uyarı Sistemleri kuruldu.
Her bir istasyon 80 km2’lik bir alanda ölçüm yapıyor. Kurulumu yapılan bu sistem ile fırtına, don 
ve hastalık-zararlı mücadelesi konularında erken uyarı sistemine geçilecek. Halen deneme ölçüm-
leri yapılan istasyonumuz yakın zamanda üreticilerimize bilgi ve uyarı aktarmaya başlayacak.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerile-
ri geliştirildi. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı. 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal 
Analiz Laboratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde meyveciliği geliştirmek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz 
ve incir fidanı dağıtıldı.
İl genelinde 774 Bin maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı
İl genelinde 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanteri-
ne kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklederek 
ağaçların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı ile;  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
   Toprak  Bitki   Su
Köyceğiz  63  23  2
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne 
kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon TL 
yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne 
kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüpleri-
ne 3 milyon 445 bin TL destekte bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 
muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri ko-
nularak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve 
aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen ta-
lepler doğrultusunda voleybol sahası ekipman-
ları ve basketbol potası gibi malzeme desteğin-
de bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik düzenleyerek vatan-
daşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaş-
masını sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerinden 
bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi 
için faaliyete başladığımız “Kültür Tırı” ile 
İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyoruz.
Köyceğiz’de 2017 yılında 1 konser ve 2 kültür tırı etkinliği düzenlendi. 
Etkinlikler arasında 13 İlçe 13 Etkinlik Projesi kapsamında Nilgün Kızılcı ve Halk Dansları Toplulu-
ğu gösterileri ve Kültür Hizmet Tırında Ramazan Eğlencesi yer aldı.
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
veriliyor.
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılmakta 2017 yılı içersinde 
çevre kirliliği yaratan şahıslara  421.000 tl ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıyor. [2800 araç denetlendi.]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle  daha hızlı ve yerinde hizmet veriliyor.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılıyor.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı. 
Marmaris ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 104 kilometre yol ağımız vardır. 
2017 yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 102 kilometre yol çalışması tamamlandı. 
Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer  ilçelerine bağlı muh-
telif mahallelerde 1. ve 2. kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat 
yapıları çalışması kapsamında 39 Milyon 954 Bin 729 TL yatırım yapıldı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesi saplanıyor.
Marmaris İlçesinde 8 ayrı hatta 24 otobüsle toplu taşıma hizmeti sunuluyor.
222 araç, Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet 
vermeleri sağlanıyor.
Marmaris İlçemizde vatandaşlarımız 4 Milyon 779 Bin 443 kez toplu taşıma hizmetinden yarar-
landı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, yeni oto-
büsler Marmaris İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu.
Belediyemiz tarafından kurulan, Araç takip ve filo yönetim birimi tarafından, Marmaris İlçesinde 
246 adet toplu taşıma aracı, 257 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
Bozburun, İçmeler Mahalleleri kavşak düzenlemesi yapıldı.
Bozburun, Selimiye ve Turunç Mahallelerinde süreli yayalaştırmaya ilişkin UKOME kararları alındı.
Marmaris İlçesinde sorumluluğumuzda bulunan yollarda 178 Km’lik yol çizgisi çalışması yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

16 adet durak montajı yapıldı.
İlçe genelinde 7 bin 958 adet trafik levhası montajı yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

546 adet trafiği düzenlemek amaçlı yol üstü araç park yeri düzenlendi.
Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanırken daha rahat seyahat edebilmeleri için 
Marmaris İlçesinde 1 adet akıllı durak montajı yapıldı. 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik çerçevesinde, Marmaris İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçla-
rına (ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
4736 sayılı kanun kapsamında indirimli ve ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için, 
Marmaris İlçesinde kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktası teşkil edilmiş ve seyahat kart-
ları başvuru merkezlerinde bugüne kadar;  1.703  İndirimli, 8.975  Serbest olmak üzere, Toplam 
10.678 adet kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basıldı. 
Marmaris İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 16 bayi ağı ile hizmet 
sağlandı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup, 
Marmaris İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı. 
Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Beledi-
yemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu Sürücü 
İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Marmaris İlçesinde 
263 kişilik şoför personele eğitim verildi. 
Vatandaşlarımızın elektronik kartlarına dolum yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla, Kiosk cihazı 
kurulumu gerçekleştirildi.
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın naklini gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunuldu.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paketiceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 haneyi ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Marmaris’te
İlk Hane Ziyareti   : 738 
Tıbbi Müdahale : 10.646
Genel Bakım          : 2076
Hasta Nakil      : 1573
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve il dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 629, ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 112’dir.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşemesi 
vb.) 55 adet mezarlık alanında işlem görüldü.
Marmaris İlçesi Armutalan Mahallesi, Armutalan mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı 
“Mezarlık Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari 
bina gibi detayları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için)  yapıldı. 
Marmaris ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 52 adet mezarlık alanı bulunmakta 
olup tüm mezarlık alanlarının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve 
yabancı atıkları toplama) ve 32 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temizliği 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 297’dir.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Marmaris İlçemizdeki sulama tesislerinin bakım onarım tamirat ve temizlik hizmetleri kapsamın-
da 4500 metre kanal temizliği, 300 metre kapalı sistem boru hattı döşemesi tamamlandı.
İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerileri 
geliştirildi. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı.
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Analiz 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Laboratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı. 
İl genelinde meyveciliği geliştirmek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz ve 
incir fidanı dağıtıldı.
İl genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.
İlimizde bulunan 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanterine 
kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklederek ağaç-
ların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı ile;  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
   Toprak  Bitki   Su
Marmaris  39  3  1
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne 
kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon TL 
yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne 
kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüpleri-
ne 3 milyon 445 bin TL destekte bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 
muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri ko-
nularak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve 
aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen ta-
lepler doğrultusunda voleybol sahası ekipman-
ları ve basketbol potası gibi malzeme desteğin-
de bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlik-
leri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik düzenleyerek vatan-
daşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaş-
masını sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerin-
den bütün vatandaşlarımızın faydalana-
bilmesi için faaliyete başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel 
etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyoruz.
Marmaris’te  2017 yılında 2 konser, 3 tiyatro ve 2 kültür tırı etkinliği düzenlendi. 
Etkinlikler arasında Pijamalı Adamlar adlı tiyatro oyunu, Ramazan eğlenceleri ve 13 ilçe 13 etkin-
lik kapsamında “Evlilik Curcunası” adlı oyun sahne aldı. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Marmaris ilçesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin işletilmesiyle birlikte gelen atıklar çevre-
ye zarar vermeden bertaraf ediliyor. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
veriliyor.
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılmakta 2017 yılı içersinde 
çevre kirliliği yaratan şahıslara  421.000 tl ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıyor. [2800 araç denetlendi.]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle  daha hızlı ve yerinde hizmet veriliyor.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılıyor.
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik tedbirlerinin arttırılması maksadıyla tüm limanlarda güvenlik kamere sistemi iyileştiril-
miş ve tüm kıyı tesislerimizde özel güvenlik görevlileri istihdam edildi.
Kıyılarımızın gelecek nesillere daha temiz ve yeşil bırakılması amacıyla tüm kıyı tesislerimize ön-
leme bariyerleri temin edildi. Bu sayede denizde oluşan kirliliğin daha büyük yüzeylere yayılma-
sının önüne geçiyoruz.
Tesislerdeki Atık su altyapı ve pompalarının sürekli olarak bakımları yapıyor, koku ve çevre kirlili-
ğinin önüne geçiyoruz.
Tesislerimizde Yangın panoları ve ekipmanları yenilenmiş olup yangın söndürücü köpük arabaları 
alınarak yangına müdahale olanaklarımız ilgili mevzuata uygun hale getirildi.
Turunç Limanında 30 adet bağlama kapasitesiyle halkımıza hizmet verilmeye devam ediliyor.
2017 yılında Turunç Limanda 5936 adet tekne hareketi oldu.
Marmaris Limanımızda 2017 yılında Tekne Hareketliliği Sayısı 2827 adettir.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı. 
Menteşe ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 383 kilometre yol ağımız vardır. 
2017 yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 343 kilometre yol çalışması tamamlandı. 
Menteşe ilçesi Karabağlar Mahallesi’nde 4 Bin 946 metrekare alan içerisinde 4 Milyon 188 Bin TL 
yatırımla Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ İdari Hizmet Binası tamamlanarak hizmete sunul-
du. 
Menteşe ilçesinde 5 bin 314 metrekare alan içerisinde 5 Milyon 244 Bin TL yatırımla Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi 2 Nolu Ek Hizmet Binası tamamlanarak hizmete sunuldu. 
Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerine bağlı muhtelif mahallelerde 1. ve 2. 
kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat yapıları çalışması kapsa-
mında 31 Milyon 478 Bin 534 TL yatırım yapıldı. 
Menteşe ilçesinde 11 Milyon 186 Bin 400 TL yatırımla başlanan Teminal yapım işi devam ediyor.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesi sağlanıyor.
Yeni model, son teknolojik donanımlı otobüsler ile Menteşe İlçesinde 22 ayrı hatta 51 otobüsle 
toplu taşıma hizmeti sunuluyor.
Menteşe İlçemizde vatandaşlarımız 20 Milyon 508 Bin 549 kez toplu taşıma hizmetinden yarar-
landı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Araç takip ve filo yönetim birimi tarafından Menteşe İlçesinde 169 adet toplu taşıma aracı, 126 
adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
Menteşe İlçesinde 122 adet son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda 
otobüs alınarak, yeni otobüsler vatandaşın kullanımına sunuldu.
Eski garaj alanında otopark projesine dair fizibilite çalışması yapıldı.
Uğur Mumcu Bulvarı AVM Önü kavşak, yolüstü araç park yeri ve tek yön çalışması yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muslihittin Mahallesi Menteşe Şehirlerarası Terminal Alanı planlama çalışmaları yapılmış ve ula-
şım görüşü oluşturuldu.
Saadettin Özcan Sokakta tek yön ve kavşak çalışması yapıldı.
1 Milyon 153 Bin TL maliyetle 14 Bin 37 adet levha montajı yapıldı.
1 Milyon 691 Bin TL maliyetle 614 Km’lik trafik çizgisi yapıldı.
103 adet durak yapıldı. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesinde yeni otobüs terminali binası yapım işine başlanılarak 
büyük ölçüde tamamlandı, kısa bir süre içinde çağdaş, modern bir terminal vatandaşlarımızın 
kullanımına sunulacak. 
Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanırken daha rahat seyahat edebilmeleri için 
Menteşe İlçesinde 7 adet akıllı durak montajı yapıldı. 
Kamu - Özel işbirliği içerisinde mevcut hatlarda çalışan kooperatif araçlarının Belediyemiz toplu 
taşıma standartlarına eriştirilmesi maksadıyla, Ulaşımda Dönüşüm Projesi başlatılmış olup, 
Menteşe İlçesinde 11 Kooperatifin 156 üyesi 118 araç ile Belediyemiz denetiminde Özel Toplu 
Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet vermeleri sağlandı. 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik çerçevesinde, Menteşe İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçla-
rına (ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
4736 sayılı kanun kapsamında indirimli ve ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için, 
Menteşe İlçesinde iki ayrı noktada kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktaları teşkil edilmiş 
ve seyahat kartları başvuru merkezlerinde bugüne kadar;  34.176  indirimli, 21.180  serbest 
olmak üzere, toplam 55.356 adet kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basıldı. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Menteşe İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 38 bayi ağı ile hizmet 
sağlandı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup, 
Menteşe İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı. 
Araçlarımızın küçük bakım ve onarım hizmetlerinin yapılması için Menteşe ilçemizde Bakım 
Kademesi oluşturuldu.  
Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Beledi-
yemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu Sürücü 
İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Menteşe İlçesinde 
178 kişilik şoför personele eğitim” verildi.
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın nakli gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunuldu.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paketi ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 hane ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Menteşe’de
İlk Hane Ziyareti   : 2.190
Tıbbi Müdahale : 11.405
Genel Bakım         : 3.088
Hasta Nakil     : 4.083
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriliyor. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve il dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 1084, ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 75’dir.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşemesi 
vb.) 100 adet mezarlık alanında işlem görüldü. 
Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi, Düğerek mezarlık alanına ve Muslihittin Mahallesi Şehir Yeni 
mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı “Mezarlık Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın me-
zar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari bina gibi detayları fotoğraflı bir şekilde daha 
kolay bulabilmeleri için) yapıldı.
Menteşe ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 187 adet mezarlık alanı bulunmakta 
olup 183 adet mezarlık alanının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp 
ve yabancı atıkları toplama) ve 12 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temizliği 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 666’dır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Menteşe ilçesi, Yeniköy Mahallesindeki deneme bahçesi sulama malzemesi alımı yapıldı.
Deneme Bahçeleri kapılarının yapılması için profil vb. inşaat malzemesi alımı yapıldı.
Düğerek mahallesinde fidanlık alanının etrafını çevirmek üzere beton direk ve çit alımı yapıldı.
Düğerek mahallesinde fidanlık alanının su ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyusu yapım ve ba-
kımı yapıldı.
Menteşe :Yerel Tohum Merkezi gönüllü üretici sistemi oluşturuldu. Merkezimizin açılışından Mart 
ayına kadar geçen 5 aylık süre zarfında toplanan tohum adaylarından seçilen tohumlar Köyceğiz 
Alım Garantili Üretim Seralarında çimlendirilerek fide haline dönüştürüldü. Yerel tohum gönüllü-
leri ile yapılan toplantı ve görüşmeler sonucunda belirlenen gönüllü üreticilerimize yerel tohum 
fidelerinin dağıtımı yapıldı.
Menteşe’de Muğla Ticaret Borsası binasında 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal Analiz 
Laboratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı. 
Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi’nde 68 Bin 590 TL maliyetle Yerel Tohum Merkezi ve Tıbbı-Aro-
matik Bitkiler Çiftliği Projeleri kapsamında fide ve fidan üretilmesi için sera yapıldı.
Menteşe İlçemizdeki sulama tesislerinin bakım onarım tamirat ve temizlik hizmetleri kapsamın-
da 8500 metre kanal temizliği, 5050 metre kapalı sistem boru hattı döşemesi, 3050 metre kanal 
onarım ve tamiratı ve 4550 metre uzunluğunda dik ve trapez kesitli kanal yapımı tamamlandı. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerileri 
geliştirildi. 156 dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve tut-
ma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı. 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 Mil-
yon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı.
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesi’ndeki Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal 

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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Analiz Laboratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı.

İl genelinde meyveciliği geliştirmek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz ve 
incir fidanı dağıtıldı.
İl genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.
İl genelinde 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle mera projesini hayata geçireğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanterine 
kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklederek ağaç-
ların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı ile;  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
   Toprak  Bitki   Su
Menteşe  203  43  2

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Menteşe – Yenice Mahallesi’ne 362 Bin TL yatı-
rımla halı saha yapıldı.
Menteşe – Denizova Mahallesi’ne 336 Bin TL ya-
tırımla halı saha ve prefabrik bina yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafınadn bugüne 
kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon TL 
yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne 
kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüpleri-
ne 3 milyon 445 bin TL destekte bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 
muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri ko-
nularak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve 
aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen ta-
lepler doğrultusunda voleybol sahası ekipman-
ları ve basketbol potası gibi malzeme desteğin-
de bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 -4 Festival ve şenlik düzenleyerek vatandaşları-
mızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını sağlıyo-
ruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerinden bütün 
vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliye-
te başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra 
noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatan-
daşlarla buluşturuyoruz.
Menteşe’de 2017 yılında 24 konser, 15 tiyatro, 5 söyleşi/imza günü ve 2 kültür tırı ile 1 festival düzenlendi. 
3’üncü Uluslararası ZurnaZen Festivali’nin bir ayağı Menteşe’de düzenlendi.
İzmir Devlet Opera ve Balesi, çocuklar için “Değirmendeki Hazine” ve yetişkinler için “Romeo ve Juliet” “Çakır-
calı Efe” ile sahne aldı.
İstanbul, Adana ve İzmir Devlet Tiyatroları sahne aldı.
Konserler arasında; İrem Derici, Onur Akın, Derya Uluğ, Merve Özbey ve Ece Mumay konserleri yer aldı. 
Muğla Büyükşehir Konservatuvarı; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro ve Bale 
olmak üzere 5 bölümde 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başladı.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Menteşe ilçesinde 8 Milyon 94 Bin 380 TL yatırımla 2017 yılı Temizlik ve Hizmet alımı işi 114 
personel ve 25 iş makinası ve araçla Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki cadde, 
bulvar, yol ve orta refüjlerde devam ediyor. 
Menteşe ilçesinde 312 bin TL yatırımla Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Elektrik İletim 
Hattı çalışmaları devam ediyor. 
Menteşe ilçesinde 4 Milyon 962 Bin 491 TL yatırımla Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapımı ta-
mamlanarak atık alımına başlandı. Tesis Ula, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ilçelerine hizmet 
verecek.
Bayır Hafriyat Depolama Sahası Rehabilitasyon Projesi (Mezarlık Alanı) projesi devam ediyor.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Menteşe ilçesi Ortaköy Şehit Piyade Asteğmen Yıldıray Çeltiklioğlu İlkokulu Atatürk Şeref Köşesi 
yapıldı.
İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
veriliyor.
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılmakta 2017 yılı içersinde 
çevre kirliliği yaratan şahıslara  421.000 tl ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıyor. [2800 araç denetlendi.]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle  daha hızlı ve yerinde hizmet veriliyor.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılıyor.
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EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlimiz Menteşe İlçesi Karabağlar Mahallesi 1159 ada 1 parselde imar planında Belediye Hizmet 
Alanında kalan 1.115,31 m² lik alan 669.186,00 TL bedel ile kamulaştırıldı.
İlimiz Menteşe İlçesi Düğerek ve Yaraş Mahallelerini kapsayan 52 nolu yol güzergahı üzerinde yer 
alan muhtelif parsellerde 8.565 m²’lik alan 799.617,00 TL bedel ile kamulaştırıldı.
İlimiz Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 341 ada 47 ve 73 parsel numaralı taşınmazlar tescilli yapı 
olduklarından dolayı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. Maddesi gereği kamulaştırma 
işlemi yapıldı.
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Menteşe İlçesi-Karabağlar Koruma Amaçlı Kısmi Revizyon İmar Planı yapıldı
Menteşe İlçesi Karamehmet Mahallesi Park, Ticaret Ve Rekreasyon Alanı Amaçlı Nazım İmar Planı 
yapıldı.
Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Ve Kültürel Tesis Alanı) Amaçlı 
İmar Planı Hazırlandı.
Muğla Ovası Fikir Projesi Çalışması Yapıldı.
Menteşe İlçesi Sınırlarımızda 2069 Hektarlık Alanda Mikrobölgeleme Etüt Raporu Hazırlatılmış 
Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İle Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne onaylatıldı.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı. 
Milas ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 443 kilometre yol ağımız vardır. 2017 
yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 393 kilometre yol çalışması tamamlandı. 
Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerine bağlı muhtelif mahallelerde 1. ve 2. 
kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat yapıları çalışması kapsa-
mında 31 Milyon 478 Bin 534 TL yatırım yapıldı. 
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İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Milas İlçesi, Hacıapti Mahallesinde Belediye Hizmet Alanı Amaçlı Nazım İmar Planı hazırlandı.
Milas-Bodrum Karayolu Güzergahını İçine Alan 1/25 000 Ölçekli Muğla Nazım İmar Planında 
“1/5.000 Ölçekli Öncelikli Nazım İmar Planı Yapılması Zorunlu Bölge” Olarak Belirlenen 1120 Hek-
tarlık Alanda Jeolojik-Jeoteknek Etüt Raporu hazırlandı Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İle Çevre Ve 
Şehircilik İl Müdürlüğüne onaylatıldı.
Kazıklı Koyu Turizm Merkezi Ve Kazıklı Koyu Kıyı Bandı Turizm Merkezlerinde Toplam 1070 Hektar-
lık Alanda Jeolojik-Jeoteknek Etüt Raporu hazırlatıldı Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı İle Çevre Ve 
Şehircilik İl Müdürlüğüne onalyatıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesi sağlanıyor.
Milas İlçesinde 3 ayrı hatta 5 otobüsle toplu taşıma hizmeti sunuluyor.
Son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, yeni oto-
büsler Milas İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu
249 araç Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet ver-
meleri sağlanıyor
Milas İlçemizde vatandaşlarımız toplam 6 Milyon 932 Bin 852 kez toplu taşıma hizmetinden ya-
rarlandı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Belediyemiz tarafından kurulan Araç takip ve filo yönetim birimi ile Milas İlçesinde 254 adet 
toplu taşıma aracı, 266 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
İsmetpaşa Mahallesinde Otopark Alanları hizmete sunuldu.
Milas Kent Merkezinde yol üstü araç park yerlerine ilişkin çalışma ve düzenleme yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

14 bin 40 adet levha montajı yapıldı. 
Milas İlçemizde sorumluluğumuzda bulunan yollarda 473 Km’lik yol çizgisi çalışması yapıldı. 
43 adet yeni durak yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını kullanırken daha rahat seyahat edebilmeleri için 
Milas İlçesinde 2 adet akıllı durak montajı yapıldı. 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik çerçevesinde, Milas İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçlarına 
(ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
4736 sayılı kanun kapsamında indirimli ve ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için, Mi-
las İlçesinde kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktası teşkil edilmiş ve seyahat kartları baş-
vuru merkezlerinde bugüne kadar;  4.155  indirimli, 13.164  serbest olmak üzere, toplam17.319 
adet kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basıldı.
Milas İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 17 bayi ağı ile hizmet sağlan-
dı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup, 
Milas İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı.  
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Beledi-
yemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu Sürücü 
İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Milas İlçesinde 315 
kişilik şoför personele eğitim verildi. 
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın naklini gerçekleştirldi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak, plajlara engelli vatandaşlarımızın kulla-
nımına uygun hale getirildi.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paketi ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 hane ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Milas’ta
İlk Hane Ziyareti   : 2.359
Tıbbi Müdahale : 17.697
Genel Bakım          : 5.735
Hasta Nakil     : 2.098
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve il dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirdi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 1051, ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı  326’dır.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşemesi 
vb.) 198 adet mezarlık alanında işlem görüldü.
Milas İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, Merkez mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı “Me-
zarlık Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari bina 
gibi detayları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için) yapılması planlanıyor.
Milas ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 242 adet mezarlık alanı bulunuyor. 235 
adet mezarlık alanının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı 
atıkları toplama) ve 110 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı . Temizliği tekrarla-
narak yapılan mezarlık sayısı 419’dur.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Milas ilçesi, Atatürk Bulvarı üzerinde Meteoroloji Müdürlüğü önünde bulunan park alanına, 58 Bin 
834 TL maliyetle çocuk parkı yapıldı.
Bahçeburun ve Kızılcayıkık mahallelerinde Mera Rehabilitasyon Çalışmaları kapsamında mera gi-
riş kapıları yapılarak yerlerine takıldı. Mera alanın etrafına telçit yapıldı. 
Toprak hazırlığı yapılan alana serpme usulü tohum ekimi yapıldı.
Milas Koru Mahalle merasında Mera Rehabilitasyonu yapıldı. Tuzluk, Suluk ve Kaşınma kazığı gibi 
sanat yapıları yapıldı.
Milas İlçemizdeki sulama tesislerinin bakım onarım tamirat ve temizlik hizmetleri kapsamında 
500  metre kanal temizliği, 200 metre kapalı sistem boru hattı döşemesi tamamlandı.
Milas, Köyceğiz, Fethiye: 
Üreticilerimizin olumsuz hava şartlarına hazırlıksız yakalanmalarının önüne geçmek ve hastalık-
larla mücadelede yerinde ve zamanında mücadele yapabilmek amacıyla Milas, Köyceğiz ve Fet-
hiye İlçelerimizde pilot olarak birer meteoroloji istasyonundan oluşan Tarımsal Tahmin ve Erken 
Uyarı Sistemleri kuruldu.
Her bir istasyon 80 km2’lik bir alanda ölçüm yapıyor. Kurulumu yapılan bu sistem ile fırtına, don 
ve hastalık-zararlı mücadelesi konularında erken uyarı sistemine geçilecek. Halen deneme ölçüm-
leri yapılan istasyonumuz yakın zamanda üreticilerimize bilgi ve uyarı aktarmaya başlayacak.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerileri 
geliştirildi. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde  yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı. 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı.
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Ticaret Borsası Binasında 61 Bin TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal Analiz Labo-
ratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı. 
İl genelinde meyveciliği geliştirmek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz ve 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

incir fidanı dağıtıldı.
il genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.
İlimizde bulunan 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envante-
rine kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklede-
rek ağaçların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı 
ile;  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
   Toprak  Bitki   Su
Milas   561  71  10
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Milas - Kalınağıl Mahallesine 57 bin TL yatırımla 
Basketbol-Voleybol Sahası yapıldı.
Milas - Tuzabat ve Ören Mahallerine 285 bin TL 
yatırımla halı saha yapıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne 
kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon TL 
yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne 
kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüple-
rine 3 milyon 445 bin TL destekte bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 
muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri ko-
nularak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve 
aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen ta-
lepler doğrultusunda voleybol sahası ekipman-
ları ve basketbol potası gibi malzeme desteğin-
de bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik 
düzenleyerek vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faali-
yete başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatan-
daşlarla buluşturuyoruz.
Milas’ta 2017 yılında 2 konser ve 2 kültür tırı, 1 festival ve 1 söyleşi/imza günü etkinliği düzen-
lendi. 
Etkinlikler arasında 3’üncü Uluslararası ZurnaZen Festivali, Hizmet Tırı İle Ramazan Eğlenceleri ve 
“Vefatının 79.Yılında Atamıza Saygıyla Sinan Meydan Söyleşi ve İmza Günü”  etkinlikleri yer aldı. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Milas İlçesinde 14 Milyon 523 bin TL yatırımla Katı Atık Depolama Tesisi yapılması işi devam edi-
yor. 
Milas ilçesinde 190 bin  TL yatırımla Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına ait Enerji Nakil Hattı ve 
Trafo tesisleri yapılması yapım işi devam ediyor. 
Milas ilçesinde 632 bin 394 TL yatırımla Vahşi Depolama sahası işletilmesi işi başlamış olup çalış-
malar devam ediyor. 
Milas ilçesi Menteş Hafriyat Depolama Sahası Rehabilitasyon Projesi devam ediyor.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
veriliyor.
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılmakta 2017 yılı içersinde 
çevre kirliliği yaratan şahıslara  421.000 tl ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıyor [2800 araç denetlendi.]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle  daha hızlı ve yerinde hizmet veriliyor.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılıyor.
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

“Tersane Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliği” kapsamında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleş-
me Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünden Kısmi İşletme İzni alındı. İşletme 
İzni kapsamında ISO 9001, 14001 ve 18001 sertifikaları da alındı.
Güvenlik tedbirlerinin arttırılması maksadıyla tüm limanlarda güvenlik kamere sistemi iyileştiril-
di ve tüm kıyı tesislerimizde özel güvenlik görevlileri istihdam edildi.
Tesislerdeki Atık su altyapı ve pompalarının sürekli olarak bakımları yapıyor, koku ve çevre kirlili-
ğinin önüne geçiyoruz.
Tesislerimizde Yangın panoları ve ekipmanları yenilenmiş olup yangın söndürücü köpük arabaları 
alınmış ve Güllük Çekek Yerine hidrant sistemi yapılarak yangına müdahale olanaklarımız ilgili 
mevzuata uygun hale getirildi.
2017 yılı Aralık ayına kadar toplam 87 adet tekneye atım-çekim ve kara park hizmeti verildi.
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EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlimiz Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 353 ada 79 parselde kayıtlı 824,00 m² lik taşınmaz imar 
planında Otopark alanında kalmakta olup, 741.600,00 TL bedel ile kamulaştırıldı.
İlimiz Milas İlçesi Mutluca Mahallesi 1032 parselde kayıtlı taşınmazın 340,07 m²’lik yol olarak 
kalan kısmı 8.500,00 TL bedel ile kamulaştırıldı.
İlimiz Milas İlçesi Hacıilyas Mahallesi 351 ada 2 parselde kayıtlı 4.151,81 m² lik taşınmaz imar 
planında Otopark alanında kalmakta olup, 4.620.911,00 TL bedel ile kamulaştırıldı.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ulaşıl-
dı. 
Ortaca ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 80 kilometre yol ağımız vardır. 2017 yı-
lında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 70 kilometre yol çalışması tamamlandı. 
Ortaca ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde 6.5 Milyon TL yatırım yapılarak yol, cadde ve meydan düzen-
leme işi yapıldı. 
Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer  ilçelerine bağlı muhtelif 
mahallelerde 1. ve 2. kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat yapıları 
çalışması kapsamında 39 Milyon 954 Bin 729 TL yatırım yapıldı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağlıyoruz.
Son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, yeni oto-
büsler Ortaca İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu.
155 araç Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet ver-
meleri sağlanıyor.
Ortaca İlçemizde vatandaşlarımız toplam 2 milyon 668 bin 277 kez toplu taşıma hizmetinden ya-
rarlandı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Belediyemiz tarafından kurulan araç takip ve filo yönetim birimi tarafından Ortaca İlçesinde 157 
adet toplu taşıma aracı, 63 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
Ortaca/Dalyan yolu üzerinde 5 adet kavşak tasarımı ve bisiklet yolu uygulaması yapıldı.
Ortaca’da sorumluluğumuzda bulunan yollarda 163 Km’lik yol çizgisi çalışması yapıldı. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

21 adet durak montajı yapıldı.
İlçe genelinde 5 bin 30 adet trafik levhası montajı yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla İlinin Büyükşehir statüsüne kavuşmasından sonra ulaşım hizmetleri Büyükşehir Belediyesi 
uhdesine geçesi ile birlikte,  yeni model, son teknolojik donanımlı Belediye otobüsleri ile  Ortaca 
İlçesinde 2 ayrı hatta 2 otobüsle toplu taşıma hizmeti sunuluyor. 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik çerçevesinde, Ortaca İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçlarına 
(ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
4736 sayılı kanun kapsamında indirimli ve ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için, 
Orataca İlçesinde kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktası teşkil edilmiş ve seyahat kartla-
rı başvuru merkezlerinde bugüne kadar; 2.698  indirimli, 8.574  serbest olmak üzere, toplam 
11.272 adet kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basıldı. 
Ortaca İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 5 bayi ağı ile hizmet sağladı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup,Or-
taca İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı.  
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak 
maksadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak 
ulaşım hizmeti sunulması sağlanıyor. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Be-
lediyemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu 
Sürücü İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Ortaca 
İlçesindeki 158  kişilik şoför personele eğitim verildi.
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın nakli gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunuldu.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paket ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 hane ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Ortaca’da
İlk Hane Ziyareti   : 840
Tıbbi Müdahale  : 8.234
Genel Bakım           : 1.006
Hasta Nakil      : 809
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve İl dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 444, ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı  86’dır.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşemesi 
vb.) 28 adet mezarlık alanında işlem görüldü.
Ortaca ilçesi, Merkez Mahallesi, Merkez mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı “Mezar-
lık Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari bina gibi 
detayları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için) yapıldı.
Ortaca ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 47 adet mezarlık alanı bulunmakta olup 
tüm mezarlık alanlarının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı 
atıkları toplama) ve 33 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temizliği tekrarlana-
rak yapılan mezarlık sayısı 183’dür.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerileri 
geliştirildi. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı. 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal 
Analiz Laboratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı. 



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

225

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde meyveciliği geliştirmek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24  Bin 697 adet zeytin, ceviz 
ve incir fidanı dağıtıldı. 
İl genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı. 
İlimizde bulunan 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envante-
rine kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklede-
rek ağaçların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı 
ile;  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
   Toprak  Bitki   Su
Ortaca   50  11  1
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Ortaca-Cumhuriyet Mahallesine 54 Bin TL yatı-
rımla basketbol ve voleybol sahası yapıldı. 
Ortaca - Dalaklı, Dalyan, Arıkbaşı, Bahçelievler 
ve Çaylı Mahallelerine 297 bin TL yatırımla bas-
ketbol-voleybol sahaları yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafınadn bugüne 
kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon TL 
yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne 
kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüpleri-
ne 3 milyon 445 bin TL destekte bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 
muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri ko-
nularak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve 
aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen ta-
lepler doğrultusunda voleybol sahası ekipman-
ları ve basketbol potası gibi malzeme desteğin-
de bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlik-
leri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik düzenleyerek vatan-
daşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaş-
masını sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerin-
den bütün vatandaşlarımızın faydalana-
bilmesi için faaliyete başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel 
etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyoruz.
Ortaca’da 2017 yılında 2 tiyatro ve 1 konser düzenlendi. 
13 İlçe 13 Etkinlik projesi kapsamında “Nilgün Kızılcı Konseri&Halk Dansları Topluluğu Gösterisi” 
ve “Kültür Hizmet Tırı Ramazan Eğlencesi” düzenlendi. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ortaca ilçesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesislerinin işletilmesiyle birlikte gelen atıklar çevreye 
zarar vermeden bertaraf ediliyor.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

232

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
vermekteyiz
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılmakta 2017 yılı içersinde 
çevre kirliliği yaratan şahıslara  421.000 tl ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıyor. [2800 araç denetlendi]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle  daha hızlı ve yerinde hizmet vermekteyiz.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılıyor.
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Muğla il sınırları içerisinde Bodrum-Bardakçı, Akyaka Kadın Azmağı, Çamlı-Sedir Adası, Marma-
ris-İçmeler-Turunç, Fethiye-Çalış, Fethiye-Şat-Şövalye Adası, Köyceğiz Gölü- Dalyan Kanalı hatla-
rında yolcu ve servis taşımacılığı yapan yolcu motorlarına 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak 
üzere 239 adet “Yolcu Motoru Hat Kullanımı Geçici İzin Ruhsatnamesi” düzenlendi.
Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi arasında arabalı feribot hattı 
açıldı. Faaliyetlere devam ediliyor.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapı-
lan 677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına 
ulaşıldı. 
Seydikemer ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 330 kilometre yol ağımız var-
dır. 2017 yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 242 kilometre yol çalışması tamamlandı. 
Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer  ilçelerine bağlı muh-
telif mahallelerde 1. ve 2. kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat 
yapıları çalışması kapsamında 39 Milyon 954 Bin 729 TL yatırım yapıldı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağlıyoruz.
Seydikemer İlçesinde 6 ayrı hatta 10 otobüsle toplu taşıma hizmeti sunuluyor.
Son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, yeni oto-
büsler Seydikemer İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu.
212 araç Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet ver-
meleri sağlanıyor.
Seydikemer İlçemizde vatandaşlarımız 1 Milyon 266 Bin 069 kez toplu taşıma hizmetinden ya-
rarlandı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Belediyemiz tarafından kurulan araç takip ve filo yönetim birimi tarafından, Seydikemer İlçesin-
de 222 adet toplu taşıma aracı, 87 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
Seydikemer’de sorumluluğumuzda bulunan yollarda 141 Km’lik yol çizgisi çalışması yapıldı. 
41 adet durak yapıldı.
İlçe genlinde 7 bin 600 adet trafik levhası montajı yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik çerçevesinde, Seydikemer İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçla-
rına (ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
4736 sayılı kanun kapsamında indirimli ve ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için, 
Seydikemer İlçesinde kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktası teşkil edilmiş ve seyahat kart-
ları başvuru merkezlerinde bugüne kadar;  1.149  indirimli, 3.017  serbest olmak üzere toplam 
4.166 adet kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basıldı. 
Seydikemer İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 1 bayi ağı ile hizmet 
sağlandı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup, 
Seydikemer İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı.  
Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Be-
lediyemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu 
Sürücü İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Seydikemer 
İlçesindeki 234 kişilik şoför personele eğitim verildi.

Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın nakli gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunuldu.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paket ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 hane ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Seydikemer’de
İlk Hane Ziyareti   : 802
Tıbbi Müdahale : 6.962
Genel Bakım          : 2.758
Hasta Nakil      : 640
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve İl dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) ol-
mak üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 902, ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı  353’dür.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşe-
mesi vb.) 161 adet mezarlık alanında işlem görüldü.
Seydikemer ilçesi, Seydiler Mahallesi, Seydiler mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı 
“Mezarlık Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari 
bina gibi detayları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için)  yapıldı.
Seydikemer ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 294 adet mezarlık alanı bulun-
makta olup 287 adet mezarlık alanının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç bu-
dama, çöp ve yabancı atıkları toplama) ve 161 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması 
yapıldı. Temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 367’dir.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Seydikemer İlçemizdeki sulama tesislerinini bakım onarım tamirat ve temizlik hizmetleri kapsa-
mında 165 km. kanal temizliği, 5944 metre kapalı sistem boru hattı döşemesi, 4350 metre kanal 
onarım ve tamiratı ve 3550 metre uzunluğunda dik ve trapez kesitli kanal yapımı tamamlandı.

İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerileri 
geliştirildi. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı. 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Muğla Ticaret Borasıs Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyu-
sal Analiz Laboratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı.  
İl genelinde meyveciliği geliştirmek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz 
ve incir dağıtıldı. 
İl genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.
İlimizde bulunan 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envante-
rine kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklede-
rek ağaçların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı 
ile;  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
   Toprak  Bitki   Su
Seydikemer  203  68  11
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Seydikemer - Gerişburnu Mahallesine 417 bin TL 
yatırımla Tenis Kortları ve Prefabrik Bina yapım 
işi devam ediyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne 
kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon TL 
yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne 
kadar il genelinde bulunan çeşitli spor kulüpleri-
ne 3 milyon 445 bin TL destekte bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 
muhtelif yerlere açık hava semt spor aletleri ko-
nularak vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve 
aktiviteler için spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan gelen ta-
lepler doğrultusunda voleybol sahası ekipman-
ları ve basketbol potası gibi malzeme desteğin-
de bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlik-
leri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik düzenleyerek vatan-
daşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaş-
masını sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerin-
den bütün vatandaşlarımızın faydalana-
bilmesi için faaliyete başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel 
etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyoruz.
Seydikemer’de 2017 yılında 1 tiyatro ve 2 kültür tırı etkinliği düzenlendi. 
Etkinlikler arasında Pijamalı Adamlar adlı tiyatro gösterisi ve “Kültür Hizmet Tırında Ramazan 
Eğlencesi” düzenlendi.
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNCE 2017 YILINDA YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER
Fethiye Karaçulha Toptancı Halinde 14.000 metre kare toprak zemin betonla kaplandı.
Fethiye Karaçulha Toptancı Halinde 18.000 metre kare alanın zemin kaplaması için ihale yapıla-
rak zemin kaplama işine başlandı.
Fethiye Karaçulha Toptancı Haline Mescit yapılarak vatandaşların kullanımına açıldı.
2017 yılında yapılan yol denetimlerin mevzuata aykırı olarak sevki yapılan ürünlere 278 adet 
cezalı hal rüsum tutanağı düzenlendi.
2017 yılı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü Hal Hakem Heyetince üretici lehine verilen 82 Adet kara-
ra istinaden meslek mensuplarının teminatından kesilen 325.130,00 TL üreticilere ödendi.
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILINA PLANLANAN İŞLER
1. Seydikemer Karadere Toptancı Haline kanalizasyon sistemi ve paket arıtma yapım işi
2. Seydikemer Karadere toptancı Halinde 18.000 metre kare zemin kaplama 
3. Fethiye Karaçulha Toptancı Halinde 16.000 mette kare zemin kaplama işi
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı. 
Ula ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 102 kilometre yol ağımız vardır. 2017 
yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 95 kilometre yol çalışması tamamlandı. 
Ula ilçesi Kızılağaç Mahallesi’nde 21 bin 537 metrekare alan içerisinde 7 Milyon 400 Bin TL yatırım 
ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Binası yapım işi tamamlanarak hizmete sunuldu. 
Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer  ilçelerine bağlı muh-
telif mahallelerde 1. ve 2. kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat 
yapıları çalışması kapsamında 39 Milyon 954 Bin 729 TL yatırım yapıldı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağlıyoruz.
122 adet son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, 
yeni otobüsler Ula İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu.
Ula İlçemizde vatandaşlarımız toplam 1 Milyon 616 Bin 172 kez toplu taşıma hizmetinden yarar-
landı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Ula İlçesinde 50 adet toplu taşıma aracı, 14 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
47 araç, Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına dönüştürülerek, hizmet vermeleri 
sağlanıyor.
Ula’da sorumluluğumuzda bulunan yollarda 100 Km’lik yol çizgisi çalışması yapıldı.
35 adet durak montajı yapıldı.
İlçe genelinde 3 bin 201 adet trafik levhası montajı yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

“Muğla İlinin Büyükşehir statüsüne kavuşmasından sonra ulaşım hizmetleri Büyükşehir Bele-
diyesi uhdesine geçesi ile birlikte,  yeni model, son teknolojik donanımlı Belediye otobüsleri ile  
Ula İlçesinde 3 ayrı hatta 3 otobüsle toplu taşıma hizmeti sunuluyor. 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik çerçevesinde, Ula İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçlarına 
(ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
Ula İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 4 bayi ağı ile hizmet sağlandı. 
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup,U-
la İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı. 
Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak mak-
sadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak ulaşım 
hizmeti sunulması sağlandı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve Be-
lediyemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu 
Sürücü İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Ula İlçesin-
deki 50 kişilik şoför personele eğitim” verildi.

Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın naklini gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunuldu.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paketi ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 hane ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Ula’da
İlk Hane Ziyareti   : 423
Tıbbi Müdahale : 4.262
Genel Bakım          : 529
Hasta Nakil     : 667
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve İl dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak  yapılan mezarlık sayısı 501,  ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 62’dir.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşeme-
si vb.) 32 adet mezarlık alanında işlem görüldü.
Ula İlçesi, Köprübaşı Mahallesi, Yeni mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı  “Mezarlık 
Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari bina gibi 
detayları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için) yapıldı. 
Ula ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 59 adet mezarlık alanı bulunmakta olup 54 
adet mezarlık alanının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı 
atıkları toplama) ve 14 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temizliği tekrarla-
narak yapılan mezarlık sayısı 227’dir.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ula Karabörtlen deneme bahçesinde bakım çalışmaları ile damla sulama sistemi yapıldı.
Ula-Der ile ortaklaşa olarak Kiraz ve Sarımsak Festivali düzenlendi.
Ula Göletinde çevre düzenlemesi yapıldı.
Otopark alanlarının düzenlemesi yapıldı. 
Su deposu yaptırılarak alana montajı yapıldı.
Çeşme yapıldı.
Ula Göletine fıskiye yaptırıldı. 
Ula İlçemizdeki sulama tesislerinin bakım onarım tamirat ve temizlik hizmetleri kapsamında 3600 
metre kanal temizliği, 500 metre kapalı sistem boru hattı döşemesi, 150 metre uzunluğunda tra-
pez kesitli kanal yapımı tamamlandı. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerileri 
geliştirildi. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı. 
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
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 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı.
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesindeki Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal 
Analiz Labaratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı.
İl genelinde meyveciliği geliştimek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz ve 
incir fidanı dağıtıldı. 
İl genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı. 
İlimizde bulunan 907 dönüm arazide 116 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanterine 
kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklederek ağaç-
ların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı ile;  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
   Toprak  Bitki   Su
Ula   60  24  2

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Ula - Köprübaşı Mahallesine 269 Bin TL yatırımla 2 Adet Tenis Kortu yapıldı.
Ula - Kızılağaç Mahallesine 60 Bin TL yatırımla basketbol ve voleybol sahası yapıldı. 
Ula - Karabörtlen Mahallesine 1 milyon 167 bin TL yatırımla sentetik futbol Sahası, tribün, kafe-
terya ve soyunma odaları yapıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar il genelinde spor tesisleri için 15 Milyon 
TL yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan bugüne kadar il genelinde bulu-
nan çeşitli spor kulüplerine 3 milyon 
445 bin TL destekte bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il 
genelinde muhtelif yerlere açık hava 
semt spor aletleri konularak vatan-
daşlarımızın sağlıklı bir yaşam ve 
aktiviteler için spor yapmaları sağla-
nıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan 
gelen talepler doğrultusunda voley-
bol sahası ekipmanları ve basketbol potası gibi malzeme desteğinde bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlik-
leri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik düzenleyerek vatan-
daşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaş-
masını sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerin-
den bütün vatandaşlarımızın faydalana-
bilmesi için faaliyete başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel 
etkinlikleri vatandaşlarla buluşturuyoruz.
Ula’da 2017 yılında 4 konser, 1 tiyatro ve 2 kültür tırı etkinliği düzenlendi. 
Etkinlikler arasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri kapsamında 
Selcan Kökçen Şahin Konseri düzenlendi. Ayrıca Halikarnas Balıkçısı ve Oktay Akbal Anma etkin-
liklerinde yer alındı. 



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

271

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ula ilçesi Kızılağaç Hafriyat Depolama Sahası Rehabilitasyon Projesi işi devam etmektedir. 
Menteşe ilçesinde 4 Milyon 962 Bin TL yatırımla Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapımı ta-
mamlanarak atık alımına başlandı. Tesis Ula, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ilçelerine hizmet 
verecek.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

273

İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

274

İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
vermekteyiz.
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılmakta 2017 yılı içersinde 
çevre kirliliği yaratan şahıslara  421.000 tl ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıyor. [2800 araç denetlendi.]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle  daha hızlı ve yerinde hizmet vermekteyiz.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılıyor.
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ula İlçesi, Akyaka Mahallesinde bulunan Eski Maden İskelesi mevkiindeki bağlama yerlerinde kü-
çük teknelere atık alımın yanı sıra bağlama ve barınma hizmeti veriliyor. 2017 Yılında toplam 22 
adet tekne için yıllık bağlama sözleşmesi düzenlendi. 
50 HP Fiber tabanlı lastik şişme botumuzla Ula Gölet’inde icra edilen su sporlarında göl aynasında 
oluşabilecek kazaları önlemek ve güvenliği sağlamak amacıyla hizmet verildi.
Gölette su sporlarında kullanılmak üzere 10 deniz bisikleti ve 4 kano ile hizmet verildi.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir Belediyemizin il genelinde 2327 kilometre yol ağı vardır. 2017 yılında yapılan 
677 kilometre yol çalışması ile il genelinde yapımı tamamlanan yollarda yüzde 84 rakamına ula-
şıldı. 
Yatağan ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz sorumluluğunda 163 kilometre yol ağımız vardır. 
2017 yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte 132 kilometre yol çalışması tamamlandı. 
Bodrum, Milas, Yatağan, Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerine bağlı muhtelif mahallelerde 1. ve 2. 
kat sati kaplama BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) kaplama, parke ve sanat yapıları çalışması kapsa-
mında 31 Milyon 478 Bin 534 TL yatırım yapıldı. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatandaş-
larımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağlıyoruz.
112 araç Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet ver-
meleri sağlanıyor.
Son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, yeni oto-
büsler Yatağan İlçesinde vatandaşın kullanımına sunuldu.
Yatağan İlçemizde vatandaşlarımız toplam 2 Miyon 215 Bin 12 kez toplu taşıma hizmetinden 
yararlandı.
Büyükşehir Belediyemiz tarafından “MUTTAŞ Havaalanı taşımacılığı” ile İlimizdeki iki havaalanı-
mızdan 2017 yılı sonuna kadar 1 Milyon 977 Bin 743 yolcuya taşıma hizmeti sağlandı.
Belediyemiz tarafından kurulan Araç takip ve filo yönetim birimi tarafından Yatağan İlçesinde 
118 adet toplu taşıma aracı, 80 adet öğrenci servis aracı 7/24 online izleniyor.
Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk ve Cumhuriyet Caddesinde yol üstü araç Park Yeri düzenlemesi 
yapıldı.
Yeni Mahalle Sazak Caddesi yol düzenlemesine ilişkin proje hazırlandı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Yatağan’da sorumluluğumuzda bulunan yollarda 795 TL maliyetle 306 Km’lik yol çizgisi çalış-
ması yapıldı.
4 bin 453 adet trafik levhası montajı yapıldı.
78 adet durak montajı yapıldı.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
“Muğla İlinin Büyükşehir statüsüne kavuşmasından sonra ulaşım hizmetleri Büyükşehir Bele-
diyesi uhdesine geçesi ile birlikte,  yeni model, son teknolojik donanımlı Belediye otobüsleri ile  
Yatağan İlçesinde 6 ayrı hatta 6 otobüsle toplu taşıma hizmeti sunuluyor. 
Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkın-
da Yönetmelik çerçevesinde,Yatağan İlçesinde ulaşım hizmeti sunan Özel Toplu Taşıma Araçları-
na (ÖTTA) araç başı aylık 750,00 TL. gelir desteği ödemesi yapıldı. 
4736 sayılı kanun kapsamında indirimli ve ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlar için, 
Yatağan İlçesinde kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktası teşkil edilmiş ve seyahat kartları 
başvuru merkezlerinde bugüne kadar;  2.747  indirimli, 6.157  serbest olmak üzere toplam 
8.904 adet kişiselleştirilmiş elektronik seyahat kartı basıldı. 
Yatağan İlçesinde sivil vatandaşlarımız için biniş kartı alabilecekleri 4 bayi ağı ile hizmet sağla-
nıyor.
Belediyemiz toplu taşıma araçlarının hijyen temizliği ile ilgili dezenfekte ekibi kurulmuş olup,-
Yatağan İlçesinde bu ekipler vasıtasıyla hijyen ve dezenfekte işlemleri yapıldı. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Vatandaşları toplu taşımaya özendirmek ve daha ekonomik seyahat etmelerini sağlamak 
maksadıyla ilçe içerisindeki ikinci binişlerde ilk 60 dakika içerisinde yüzde 50 indirimli olarak 
ulaşım hizmeti sunulması sağlandı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca, Belediyemiz (MUTTAŞ) ve 
Belediyemiz denetiminde bulunan Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTTA) şoförlerine yönelik “Yolcu 
Sürücü İlişkileri” konusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Akademisyenlerince Yatağan 
İlçesindeki 129 kişilik şoför personele eğitim” verildi.

Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 2014-2017 yılları arasında 126 
Milyon 124 Bin TL yatırım yapıldı. 
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“Hoşgeldin Bebek, Yaşama Sırası Sende” projesi ile doğum yapan annelere ve yeni doğan bebek-
lerine destek oluyoruz. 
“Halk Kart” ile vatandaşımızın yanındayız. Bu güne kadar 1.733 Aileye 3 Milyon 834 Bin 100 TL 
destekte bulunuldu.
Engelli Nakil hizmetimizle toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan vatandaşları-
mızı ihtiyaç halinde ihtiyaç duydukları yere götürerek ulaşımlarını sağlıyoruz. Bu güne kadar 5 
bin 170 vatandaşımızın nakli gerçekleştirildi.
İl genelinde 11 plajda “Engelsiz Plaj” çalışması yaparak engelli vatandaşlarımızın kullanımına 
uygun hale getirerek kullanımlarına sunuldu.
“Paylaşarak Sevindir” projesi ile yapılan eşya bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırı-
yoruz. Bu güne kadar Bin 802 kişiden alınan 84 bin 243 parça bağışın 76 bin 268 adedi 2 bin 594 
kişiye teslim edildi. Yapılan bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyo-
ruz. 
Türkiye’de ilk olan “Kısa Mola” hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı misafir ediyor, ailelerine bir 
nefes oluyoruz. Hizmetimizden bu güne kadar 99 vatandaşımız 1067 kez yararlandı.  

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Türkiye’de bir ilk olan “Mor Yaşam” Projemizle Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan kadınlarımıza hij-
yen paketleri dağıtıyoruz. Bu güne kadar 280 paketi ceza infaz kurumlarına ulaştırıldı. 
Yaşlı vatandaşlarımızın yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı 
olunması amacıyla vatandaşlarımızın yaşı gereği evlerinde yapamadıkları küçük ve basit tamirat 
ile temizlik işlerini yapıyor, daha sağlıklı bir ortam sunmaya çalışıyoruz. Proje kapsamında bugüne 
kadar toplam 43 haneye hizmet verildi.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Evde Bakım Hizmeti ile tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızın misafiri oluyor gerekli tedavi ve ihti-
yaçlarını karşılıyoruz. 2014 yılında başlattığımız evde bakım hizmeti kapsamında bu güne kadar 
12 bin 462 haneyi ziyaret edildi. Bu evlerde 100 bin 560 tıbbi müdahale, 26 bin 299  genel bakım 
hizmeti sunuldu.
Hasta nakil hizmeti ile hastalarımızı ihtiyaç anında sağlık kuruluşlarına ve evlerine nakillerini 
gerçekleştiriyoruz. Bu güne kadar15 bin 20 vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. 
Yatağan’da
İlk Hane Ziyareti   : 508
Tıbbi Müdahale : 5.975
Genel Bakım          : 1.516
Hasta Nakil      : 916
İl genelinde sorumluluğumuzda bulunan mezarlıklarda yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı 
sıra genel temizlik işlerini de yaparak ziyarete uygun hale getiriyoruz. 
Sorumluluğumuz altında 1422 adet mezarlık alanı bulunuyor, 1390 adet mezarlık alanının genel 
temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve yabancı atıkları toplama)  ve yabancı 
ot ilaçlaması yapıldı.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Çam ağaçlarında zarar yapan böcekler ile mücadele için il genelindeki mezarlıklara toplam 185 
adet Kuş yuvası asıldı.
İl içi ve İl dışı (havayolu ve karayolu) cenaze nakil işlemlerini mesai saati gözetmeksizin devam 
ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 212  il içi, 705  il dışı (448 adet karayolu, 257 adet havayolu) olmak 
üzere toplam 2 bin 917 adet cenaze nakil işlemi gerçekleştirildi.
2015 yılından bu zamana kadar temizliği tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 650, ilaçlaması 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 29’dur.
Mezarlık alanlarının yapım bakım onarım ve tadilat işlemlerinin yapılması kapsamında (duvar 
tadilatı, tel örgü çekme, kapı tadilatı ve boyama, depo ve sundurma yapımı, kilit parke döşemesi 
vb.) 97 adet mezarlık alanında işlem görüldü.
Yatağan ilçesi, Dere Mahallesi, Şehir mezarlık alanına Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı “Mezarlık 
Bilgi Sistemi” (vatandaşlarımızın mezar yerlerini, aile mezarlıklarını, çeşme WC, idari bina gibi 
detayları fotoğraflı bir şekilde daha kolay bulabilmeleri için) yapıldı.
Yatağan ilçesinde 2017 yılında sorumluluğumuz altında 100 adet mezarlık alanı bulunmakta 
olup tüm mezarlık alanlarının genel temizliği (ot biçme, çalı temizleme, ağaç budama, çöp ve 
yabancı atıkları toplama) ve 14 adet mezarlık alanının yabancı ot ilaçlaması yapıldı. Temizliği 
tekrarlanarak yapılan mezarlık sayısı 331’dir.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yatağan Nebiköy’de Trüf mantarı arazisine lavanta dikimi yapıldı.
Yatağan İlçemizdeki sulama tesislerinin bakım onarım tamirat ve temizlik hizmetleri kapsamında 
7600  metre kanal temizliği, 7380  metre kapalı sistem boru hattı döşemesi, 3400 metre kanal 
onarım ve tamiratı ve 4350 metre uzunluğunda dik ve trapez kesitli kanal yapımı tamamlandı. 
Yatağan ilçesi, Deştin Mahallesi Sulama Tesisi yapım hizmeti ile 1628 metre kapalı sistem boru 
hattı ve 1500 metre uzunluğunda dik kesitli kanal yapımı tamamlandı.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İLİMİZ GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Bahçenizin Doktoru Projesi kapsamında narenciye ve zeytin alanları ile ilgili gübre ve ilaç önerileri 
geliştirilmiştir. 156 Dekar alanda 2880 zeytin ağacında zeytinde halkalı leke mücadelesi ve meyve 
tutma çalışması yapıldı. Verimde yüzde 80 başarı sağlandı.
Muğla’nın 13 ilçesinde Atölye Muğla Bir projesi uygulandı.
Muğla geneli Yonca, Fiğ ve Tritikale bitkisi tohumu desteklemeleri yüzde 50 hibe ile yapıldı.
Sulama Tesisleri İşletilmesi, Bakım onarımlarının yapılması ve kısmı kanal yapım işleri için de 1 
Milyon 972 Bin TL harcandı.
Tarımsal Sulama ile il genelinde
 - 221 km kanal temizliği
 - 22 km kanal tamiratı
 - 39 km kapalı(borulu) sistem kanal yapımı 
 - 21 km beton yeni kanal yapımı 
Toplam 10 Milyon 278 Bin TL yatırım yapıldı
Yerel Tohum Merkezi’mize il genelinden şu ana kadar 430 tohum envanterimize eklendi. 
Menteşe ilçesinde Muğla Ticaret Borsası Binası’nda 61 Bin 981 TL maliyetle Zeytinyağı Duyusal 
Analiz Labaratuvarı kuruldu. Zeytinyağı tadım eğitimlerine başlandı.  
İl genelinde meyveciliği geliştimek için 341 Bin 482 TL maliyetle 24 Bin 697 adet zeytin, ceviz ve 
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incir fidanı dağıtıldı.
İl genelinde 774 Bin TL maliyetle 320 Bin Kilogram Yem bitkisi tohumu desteği sağlandı. 
İlimzide bulunan907 dönüm arazide 16 Bin TL maliyetle Mera projesini hayata geçireğiz. 
Büyükşehir Belediye’mizin ağaçların kesilmemesi, başka bir alana taşınması için araç envanterine 
kazandırdığı Ağaç Sökme ve Dikme Makinesi bugüne kadar 232 ağacı farklı yere naklederek ağaç-
ların kesilmesini önledi.
418 Bin TL maliyetle Muğlamıza kazandırılan Toprak Sulama Suyu Yaprak Analiz Laboratuvarı ile;  

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Çalışmaları Tablosu
2017 Yılı İlçelere Göre Toprak, Bitki ve Su Örneklerinin Dağılımı
   Toprak  Bitki   Su
Yatağan  163  28  2

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan bugüne kadar il genelinde spor te-
sisleri için 15 Milyon TL yatırım yapıldı. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan bugüne kadar il genelinde bulunan 
çeşitli spor kulüplerine 3 milyon 445 
bin TL destekte bulunuladu.
Büyükşehir Belediyesi tarafından il ge-
nelinde muhtelif yerlere açık hava semt 
spor aletleri konularak vatandaşlarımı-
zın sağlıklı bir yaşam ve aktiviteler için 
spor yapmaları sağlanıyor. 
İl genelinde bulunan okullarımızdan 
gelen talepler doğrultusunda voleybol 
sahası ekipmanları ve basketbol potası 
gibi malzeme desteğinde bulunuyoruz.
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde, 
 - 68 quartet, trio ve konser,
 - 26 Tiyatro,
 - 7 Panel, Söyleşi ve İmza Günü Etkinlik-
leri,
 - 3 Gezi Programı,
 - 41 Kültür Tırı Etkinliği
 - 4 Festival ve şenlik düzenleyerek vatan-
daşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaş-
masını sağlıyoruz. 
Ayrıca düzenlenen kültür etkinliklerinden 
bütün vatandaşlarımızın faydalanabilme-
si için faaliyete başladığımız “Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlik-
leri vatandaşlarla buluşturuyoruz.
Yatağan’da 2017 yılında 2 konser, 1 tiyatro ve 2 kültür tırı etkinliği düzenlendi. 
Stratoniekia’da Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve İdil Biret konseri düzenlendi. Ayrıca 
17. Yatağan Gençlik Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası 
sahne aldı. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yatağan ilçesinde 85 bin TL yatırımla Katı Atık Aktarma İstasyonu Uygulama Projesi, Yapım Tek-
nik Şartnamesi, Metraj cetveli Hazırlanması ve Onayının Alınması Hizmet Alımı İşi ile birlikte 
Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinin evsel katı atıkları Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine 
getirilecek. 
Menteşe ilçesinde 4 Milyon 962 Bin TL yatırımla Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi yapımı ta-
mamlanarak atık alımına başlandı. Tesis Ula, Kavaklıdere, Yatağan ve Menteşe ilçelerine hizmet 
verecek.
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EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlimiz Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi TOKİ yolu güzergahı üzerinde bulunan muhtelif parsel-
lere ait 7.720,36 m²’lik alan 158.093,45 TL bedel ile kamulaştırıldı.
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

13 ilçemizde bulunan 40 noktada 144 araç ve 514 personel ile vatandaşlarımızın can ve mal gü-
venliğini korumak için 7/24 hizmet veriliyor.
2017 yılında ev, orman, tekne ve baca yangını, hayvan kurtarma, sıkışmalı trafik kazaları gibi 
toplam 3 bin 872 vakaya müdahale edildi.
İl genelinde 224 kurumda 4 bin 38 kişiye yangın eğitimi verildi.
2014-2017 yılları arasında 105 bin 725 kişiye eğitim verildi.
3119 Adet Kamu Kurum Ve Özel Kuruluşa Yangın Önlemi Aldırılarak, Uygunluk Raporu verildi.
Kurulduğumuz günden bu yana 14 bin 572 olaya müdahale edildi.
İl sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak mahallelerimizde erken 
müdahale için yangın tankerleri alarak mahalle muhtarlarımıza teslim edildi. 



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

298

İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yatağan Yayla Köyü, Nebiköy mahallesi, Hisarardı mahallesi, Hacıbayramlar mahallesi, Mesken 
mahallesi, Elmacık mahallesi, Katrancı mahallesine Atatürk büstü ve kaidesi yapıldı.
Yatağan Katrancı Mahallesi, Yatağan Çukuröz Mahallesi, Milas Bozalan Mahallesi, Yatağan Turgut 
Şehit Güngör Çetinkaya Ortaokulu ve Kavaklıdere Derebağ İlköğretim Okulu’na Atatürk büstü 
yapıldı.
Yatağan Bencik İlkokulu Atatürk Şeref Köşesi yapıldı. 
İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapıyoruz.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapıyoruz. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerini yapıyoruz. 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ZABITA  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

 İlimiz genelinde olaylara daha hızlı ve etkin müdahale etmek için 12 motorize ekibimizle hizmet 
vermekteyiz.
Çevre kirliliğini önlemek için 13 ilçemizde aralıksız denetimler yapılmakta 2017 yılı içersinde 
çevre kirliliği yaratan şahıslara  421.000 tl ceza işlem uygulandı.
Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu yolculuk yapması için 13 ilçemizde toplu taşıma 
araçları ve öğrenci servisleri  denetlenmekte mevzuata aykırı hareket edenlere yasal işlemler 
uygulanıypr. [2800 araç denetlendi]
İlimiz genelinde 6 bölgede kurulan zabıta birimleriyle  daha hızlı ve yerinde hizmet vermekteyiz.
İlimiz genelinde sorumluluğumuzda bulunan iş yerleri  denetlenerek mevzuata aykırı olanlara 
yasal işlemler uygulanıyor.
İlimizde faaliyet gösteren otoparklar denetlenerek ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler 
yapılıyor.
İlan reklam yönetmeliği kapsamında  izinsiz olarak asılan,dağıtılan pankart,totem,el ilanı vb 
reklam araçları ile ilgili yasal işlemler yapılıyor.
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