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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Bodrum ilçesinde her milletten, çeşitli ekonomik ve kültürel sınıftan kişilerin kullandığı uluslara-
rası bir yapı olan Gümrük Binasının 1 Milyon 11 Bin 260 TL yatırımla tadilatı yapılacaktır. 
Bodrum ilçesinde 15 Milyon 340 Bin TL yatırımla Otogar yapımına başlanacaktır. 
Bodrum ilçesinde 8 Milyon 260 Bin TL yatırımla Bodrum’un en çok kullanılan alanlarından olan 
kıyı aksında mevcut doku korunarak Kıyı şeridi yenileme işi yapılacaktır. 
Bodrum İlçesi’nde 7 Milyon 80 Bin TL yatırımla Turgutreis Yaşam Merkezi (ticari birimler, sinema 
salonu, sanat galerisi, kent pazarı, atölyeler, kapalı otopark alanları) oluşturulacaktır. 
Bodrum ilçesinde 1 Milyon 180 Bin TL yatırımla Geriş Belediye Hizmet Alanı yapılması planla-
maktadır. 



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

6

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Bodrum ilçesi Torba Mahallesinde yapılması planlan yeni terminal alanının kamulaştırma işlem-
lerine başlanmış kamulaştırma davası devam etmektedir. Projelendirme çalışmaları sürmektedir. 
(20 Milyon TL)
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2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı istihda-
ma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatan-
daşlarımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde proje-
nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engellilerin en büyük sorunları arasında olan 
istihdam sorununun çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.

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

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizin il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eğitim-
ler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygın-
laşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
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Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkında-
lık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genelde 
topluluklar oluşturulacaktır.
Maliyet : 25 Bin TL 
Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon 
çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedeflenmektedir.
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İlimizde Sintine Suyu Arıtma Tesisi Yapım işine başlanacak. Bodrum İlçesine 360 bin TL yatırımla 
Yeni Hafriyat Depolama Sahası Açılması için alan aranmaktadır. 
Bodrum ilçesinde 2 milyon  TL yatırımla Bodrum Transfer İstasyonu işinin ihale hazırlık çalışma-
larına başlanmıştır. Alanın tahsisi beklenmektedir. 
Bodrum ilçesinde 6 milyon 681 bin TL Torba Vahşi Çöp Sahasının rehabilitasyonu işinin ihale ha-
zırlık çalışmalarına başlanmıştır. Alanın tahsisi beklenmektedir. 
Bodrum ilçesinde 8 milyon 978 bin TL yatırımla Gündoğan Vahşi Çöp Sahasının Rehabilitasyonu 
işinin ihale hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Alanın tahsisi beklenmektedir.
Bodrum ilçesinde 6 milyon 335 bin  TL yatırımla Dereköy Vahşi Çöp Depolama Sahasının Rehabi-
litasyonu işinin ihale hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Alanın tahsisi beklenmektedir. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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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 yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumluluğumuz altındaki Bodrum, Marmaris ve Fethiye Limanlarının Elektrik alt yapıları yenile-
cektir. (2 Milyon TL)
Bodrum, Marmaris, Fethiye Limanları ve Turunç Rıhtımının Tesisat alt yapısı yenilecektir. (1 Mil-
yon TL)
Marmaris ve Bodrum Limanlarındaki tonozların bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır. (1 Milyon 
TL) 
Marmaris Limanında tesisat galerileri yapılacaktır. (1 Milyon 200 Bin TL)
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki diğer liman ve rıhtımlarda bakım onarım ve iyileş-
tirme çalışmaları devam edecektir. Bunun yanı sıra çevre düzenlemeleri, aydınlatma ve rampa 
çalışmaları sürmektedir.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Bisiklet yol ağının genişletmek ve yeni bisiklet yolu projeleri hazırlanması hedeflenmektedir
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı istihda-
ma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatan-
daşlarımıza sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde projenin 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunmak hedeflenmektedir.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizin il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eğitim-
ler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygın-
laşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
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Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

29

Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkında-
lık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genelde 
topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 
Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon 
çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedeflenmektedir.
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinliklerin vatandaşlarla buluştu-
rulması hedeflenmektedir. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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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 yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumluluğumuz altındaki Bodrum, Marmaris ve Fethiye Limanlarının Elektrik alt yapıları yenile-
cektir. (2 Milyon TL)
Bodrum, Marmaris, Fethiye Limanları ve Turunç Rıhtımının Tesisat alt yapısı yenilecektir. (1 Mil-
yon TL)
Marmaris ve Bodrum Limanlarındaki tonozların bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır. (1 Milyon 
TL) 
Marmaris Limanında tesisat galerileri yapılacaktır. (1 Milyon 200 Bin TL)
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki diğer liman ve rıhtımlarda bakım onarım ve iyileş-
tirme çalışmaları devam edecektir. Bunun yanı sıra çevre düzenlemeleri, aydınlatma ve rampa 
çalışmaları sürmektedir.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Datça ilçesi İskele Mahallesindeki mevcut terminal alanının Reşadiye Mahallesine taşınması yö-
nünde kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Projelendirme çalışmalarının tamamlanmasın 
ardından Datça Şehirlerarası Otobüs Terminalinin yapımına başlanacaktır. (3 Milyon TL)
Bisiklet yol ağının genişletilmesi yeni bisiklet yolu projeleri hazırlanması hedeflenmektedir.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı istihda-
ma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatan-
daşlarımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde proje-
nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sununlması hedeflenmektedir.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eğitim-
ler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygın-
laşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
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Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkında-
lık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genelde 
topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 
Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon 
çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedeflenmektedir.
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Datça İlçesine 120 bin TL yatırımla Hafriyat Depolama Sahası Açılması için alan aranmaktadır. 



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

47

İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumluluğumuz altındaki Bodrum, Marmaris ve Fethiye Limanlarının Elektrik alt yapıları yenile-
cektir. (2 Milyon TL)
Bodrum, Marmaris, Fethiye Limanları ve Turunç Rıhtımının Tesisat alt yapısı yenilecektir. (1 Mil-
yon TL)
Marmaris ve Bodrum Limanlarındaki tonozların bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır. (1 Milyon 
TL) 
Marmaris Limanında tesisat galerileri yapılacaktır. (1 Milyon 200 Bin TL)
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki diğer liman ve rıhtımlarda bakım onarım ve iyileş-
tirme çalışmaları devam edecektir. Bunun yanı sıra çevre düzenlemeleri, aydınlatma ve rampa 
çalışmaları sürmektedir.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Fethiye ilçesinde 2 Milyon 714 Bin TL yatırımla Foça Günlük Park (14.000 m² lik rekreasyon alanı-
mızda endemik türlerden olan mevcuttaki sığla ağaçlarını da koruyarak oyun ve oturma alanları, 
kafeterya oluşturulacaktır) yapılması planlanmaktadır. 
Fethiye ilçesinde 177 Bin TL yatırımla Kargı Park Yapım işi tamamlanacaktır. 
Fethiye ilçesinde 236 Bin TL yatırımla Seki Meydan Yapım işi tamamlanacaktır. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Çamköy Mahallesinde yapılması planlan “Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali Projesinin” plan 
değişikliği yönünde çalışmalar tamamlanmıştır. Projelendirme çalışmaları devam etmektedir. (7 
Milyon TL)
Bisiklet yol ağının genişletilmesi ve yeni bisiklet yolu projeleri hazırlanması hedeflenmektedir.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı istihda-
ma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatan-
daşlarımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde proje-
nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eğitim-
ler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygın-
laşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
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Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkın-
dalık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genel-
de topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon 
çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 
Katma değeri yüksek ürün çalışmalarımız kapsamında planlanan proje pilot bölge olarak Fethiye 
Karaçulha Toptancı Hali’nde başlatılacak. 
Maliyet 500 Bin TL 
Karacaören Mahallesinde 2 adet sulama havuzu ve pompa ünitesinin faaliyete geçirilmesi 
Gökçeovacık Mahallesi ve Karanfil Yaylasında sulama suyu ihtiyacının giderilmesi
Arpacık Mahallesi sulama kanalı bakım onarım yapılması 
Koru Mahallesi 90 mm ‘lik HDPE Boru hattının yer altına alınması
Nif Mahallesi sulama kanalı tamiratı yapılacak

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedeflenmektedir. 
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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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 yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumluluğumuz altındaki Bodrum, Marmaris ve Fethiye Limanlarının Elektrik alt yapıları yenile-
cektir. (2 Milyon TL)
Bodrum, Marmaris, Fethiye Limanları ve Turunç Rıhtımının Tesisat alt yapısı yenilecektir. (1 Mil-
yon TL)
Marmaris ve Bodrum Limanlarındaki tonozların bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır. (1 Milyon 
TL) 
Marmaris Limanında tesisat galerileri yapılacaktır. (1 Milyon 200 Bin TL)
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki diğer liman ve rıhtımlarda bakım onarım ve iyileş-
tirme çalışmaları devam edecektir. Bunun yanı sıra çevre düzenlemeleri, aydınlatma ve rampa 
çalışmaları sürmektedir.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Yaz dönemi ulaşım ana planı çalışmalarına başlanması, sonuçlandırılması, Muğla Ulaşım Ana 
Planı İlkeleri çerçevesinde, ilçenin tüm ulaşım ihtiyaç ve taleplerini gösteren veri tabanının oluş-
turularak öneri ve uygulama projelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bisiklet yol ağının genişletilmesi ve yeni bisiklet yolu projeleri hazırlanması hedeflenmektedir.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımızın tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı is-
tihdama yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman 
vatandaşlarımıza sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde 
projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.
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SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eğitim-
ler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygın-
laşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
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Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkın-
dalık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genel-
de topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon 
çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedefnelnmektedir.
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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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 yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Köyceğiz Şehirlerarası Otobüs Terminali Projesi
Ulucami Mahallesinde Köyceğiz Şehirlerarası Otobüs Terminali yapımı projelendirilmiştir. (3 Mil-
yon TL)
Bisiklet yol ağının genişletilmesi ve yeni bisiklet yolu projeleri hazırlanması hedeflenmektedir.
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2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı istihda-
ma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatan-
daşlarımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde proje-
nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.

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

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eğitim-
ler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygın-
laşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
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Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkın-
dalık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genel-
de topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon 
çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 
Zaferler, Döğüşbelen, Hamit Mahallelerindeki  sulama kanallarının tamiratı yapılacak
Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler Mahallelerinde ve Ula Akarcadere Gölet Sulamalarında sulama 
işletmeciliği işine devam edilecek.

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Deniz araçlarından kaynaklanan atıkların toplanması ve geçici depolanması işinde halkımıza 
hizmet vermek amacıyla Marmaris Karacasöğüt Mahallesinde Atık Kabul Tesisi kurulması plan-
lanmaktadır.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedefnelnmektedir.
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

95

İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumluluğumuz altındaki Bodrum, Marmaris ve Fethiye Limanlarının Elektrik alt yapıları yenile-
cektir. (2 Milyon TL)
Bodrum, Marmaris, Fethiye Limanları ve Turunç Rıhtımının Tesisat alt yapısı yenilecektir. (1 Mil-
yon TL)
Marmaris ve Bodrum Limanlarındaki tonozların bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır. (1 Milyon 
TL) 
Marmaris Limanında tesisat galerileri yapılacaktır. (1 Milyon 200 Bin TL)
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki diğer liman ve rıhtımlarda bakım onarım ve iyileş-
tirme çalışmaları devam edecektir. Bunun yanı sıra çevre düzenlemeleri, aydınlatma ve rampa 
çalışmaları sürmektedir.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Marmaris ilçesinde 2 Milyon 360 Bin  TL yatırımla İçmeler Park Piknik Alanı (50.000 m² lik park 
piknik oyun alanımızda macera parkuru, paintball, büfe, wc ve piknik yerleri, seyyar yöresel satış 
standı bulunmaktadır) yapılacaktır. 
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Tepe Mahallesinde yapılması planlan “Marmaris Şehirlerarası Otobüs Terminali Projesinin” yeni 
terminal alanı ile ilgili olarak hali hazırda Terminal olarak kullanılan alanın Milli Parklar Müdür-
lüğünden tahsisi talep edilmiştir. Tahsis işleminin tamamlanmasına müteakip projelendirme 
aşamasına geçilecektir. (8 Milyon TL)
Yaz dönemi ulaşım ana planı çalışmalarına başlanması, sonuçlandırılması, Muğla Ulaşım Ana 
Planı İlkeleri çerçevesinde, ilçenin tüm ulaşım ihtiyaç ve taleplerini gösteren veri tabanının oluş-
turularak öneri ve uygulama projelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bisiklet yol ağının genişletilmesi ve yeni bisiklet yolu projeleri hazırlanması hedeflenmektedir.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı istihda-
ma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatan-
daşlarımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde proje-
nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.

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

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eğitim-
ler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yaygın-
laşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
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Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkın-
dalık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genel-
de topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstrasyon 
çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 
Zaferler, Döğüşbelen, Hamit Mahallelerindeki  sulama kanallarının tamiratı yapılacak
Döğüşbelen, Hamitköy, Zaferler Mahallelerinde ve Ula Akarcadere Gölet Sulamalarında sulama 
işletmeciliği işine devam edilecek.

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedeflenmektedir. 
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

113

İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

İl genelinde muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda köy-mahalle meydanlarına Atatürk 
büstleri yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sorumluluğumuz altındaki Bodrum, Marmaris ve Fethiye Limanlarının Elektrik alt yapıları yenile-
cektir. (2 Milyon TL)
Bodrum, Marmaris, Fethiye Limanları ve Turunç Rıhtımının Tesisat alt yapısı yenilecektir. (1 Mil-
yon TL)
Marmaris ve Bodrum Limanlarındaki tonozların bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır. (1 Milyon 
TL) 
Marmaris Limanında tesisat galerileri yapılacaktır. (1 Milyon 200 Bin TL)
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki diğer liman ve rıhtımlarda bakım onarım ve iyileş-
tirme çalışmaları devam edecektir. Bunun yanı sıra çevre düzenlemeleri, aydınlatma ve rampa 
çalışmaları sürmektedir.
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FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Menteşe İlçesi’nde 42 Milyon 810 Bin 400 TL yatırımla Kışla Sosyal Yaşam Merkezi ( Düğün sa-
lonları, atölyeler, kafe, spor salonları, kafeterya, kreş, dijital kütüphane, seminer salonu ve sergi 
salonlarını içeren yaşam merkezi) oluşturulacaktır. 
Menteşe ilçesinde 9 Milyon 440 Bin 000 TL yatırımla Menteşe Belediye Başkanlığı ile Muğla Bü-
yükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol gereği proje çalışmaları Menteşe Belediyesince 
yapılacak Eski Garaj Akanı Sosyal alanın yapım işi tarafımızca yürütülecektir.
Menteşe ilçesinde 11 Milyon 800 Bin 000 TL yatırımla yapılacak olan Bölge Müzesi’nin 2018 yılı 
başında ihalesi yapılarak yapımına başlanacaktır. 
Menteşe ilçesinde 885 Bin TL yatırımla Tescilli yapı restorasyon proje ve uygulama işi yapılacaktır.  
Menteşe ilçesinde 472 Bin TL yatırımla Gözcü evi restorasyon uygulama işi yapılacaktır. 
Menteşe ilçesinde 16 Milyon 128 Bin 240 TL yatırımla Menteşe Kentsel Tasarım Yolu (Menteşe 
İlçesinde bulunan Uğur Mumcu Bulvarı,  Cumhuriyet Caddesi, Recai Güreli Caddesi ve Abdi İpekçi 
Caddesi’nde çeşitli çalışmalar yapılmakta olup bahsi geçen caddelerde yol, kaldırım, meydan ve 
kavşak düzenlemelerinin yanında 5 kilometrelik asfalt çalışması) yapılacaktır. 
İlçe genelinde 1 Milyon 770 Bin TL yatırımla MUSKİ ile ortak dere ıslah çalışmaları planlanmak-
tadır. 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
 Yapımına başlanan Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminalinin tamamlanarak faaliyete girmesi 
amaçlanmaktadır. (11 Milyon 186 Bin TL)
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı istihda-
ma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatan-
daşlarımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde proje-
nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.

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

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
-Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
-Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
-Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eği-
timler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yay-
gınlaşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
-Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
-13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
- Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

124

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
- Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
- Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkın-
dalık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genel-
de topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 
-Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstras-
yon çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 
MENTEŞE
-Yerkesik Yeniköy bölgesinde 2017 yılında hazırlığı yapılıp dikimleri yapılacak olan tıbbi aromatik 
bitkiler çiftliği distilasyon tesisinin hayata geçirilmesi, idari ve eğitim alanlarının oluşturulması 
ile 12 mahallede tıbbi aromatik bitkiler yetiştiriciliğinin sözleşmeli üretim sistemiyle yaygınlaş-
tırılması hedeflenmektedir. Aromatik yağ eldesi yapılarak yöre ekonomisinin canlandırılması ve 
kırsal kalkınma çalışması yapılacaktır.  Atölye 1 Kırçiçeği projesi ile çalışmalar yapılacaktır.
-Maliyet : 300 Bin TL
-Menteşe Bağlarbaşı mevkiinde Yerel Tohum Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Laboratuvarı ve 
eğitim merkezi çevre düzenlemeleri de yapılarak tamamlanacaktır. Ayrıca Düğerek’te bulunan 
üretim serasında üreticilere destek amaçlı fide üretimleri yapılacak. 
Maliyet: 150 Bin TL
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedeflenmektedir. 
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Menteşe ilçesinde 2 Milyon 734 Bin TL yatırımla Vahşi Çöp Sahasının Rehabilitasyonu işi için ihale 
hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Milas Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının işletmeye alın-
ması beklenmektedir.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

132

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

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

-Yüzde 94 oranında sağlanan Ulaşımda Dönüşüm ile şoför esnaflarımızın güvencemizle vatan-
daşlarımıza kaliteli ve konforlu hizmet vermesini sağlıyoruz.
Milas İlçesinde 3 ayrı hatta 5 otobüsle toplu taşıma hizmeti sunulmaktadır.
Son model engelli erişimine uygun değişik kapasite ve boyutlarda otobüs alınmış olup, yeni oto-
büsler Milas İlçesinde vatandaşın kullanımına sunulmuştur.
249 araç Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına (ÖTTA) dönüştürülerek, hizmet ver-
meleri sağlanmaktadır.
Milas İlçemizde vatandaşlarımız toplam 6 Milyon 932 Bin 852 kez toplu taşıma hizmetinden ya-
rarlanmıştır.
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 izlenmektedir.
İsmetpaşa Mahallesinde Otopark Alanları hizmete sunuldu.
Milas Kent Merkezinde yol üstü araç park yerlerine ilişkin çalışma ve düzenleme yapılmıştır.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Milas Kent Merkezi Atatürk Bulvarı yol tasarımı projesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile ortaklaşa 
çalışılarak tamamlanmıştır.
14 bin 40 adet levha montajı yapılmıştır. 
Milas İlçemizde sorumluluğumuzda bulunan yollarda 473 Km’lik yol çizgisi çalışması yapılmıştır. 
43 adet yeni durak yapılmıştır.
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 18 Milyon 266 Bin TL yatırım yapılmıştır. 
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2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı istihda-
ma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatan-
daşlarımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde proje-
nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.

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

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
-Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
-Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
-Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eği-
timler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yay-
gınlaşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
-Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
-13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
- Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
- Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
- Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkın-
dalık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genel-
de topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 
-Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstras-
yon çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 
Çiftlik mahallesinde büz hattının yenilenmesi hizmeti verilecek
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedeflenmektedir. 
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Milas ilçesinde 2 Milyon 935 Bin  TL yatırımla Vahşi Çöp Sahasının Rehabilitasyonu işi Milas Katı 
Atık Düzenli Depolama Tesisi işletimi geçtikten sonra yapılacaktır.
Milas ilçesinde 873 bin TL yatırımla Güllük Vahşi Çöp Sahasının Rehabilitasyonu işinin ihale ha-
zırlık çalışmalarına başlanmıştır. Alanın tahsisi beklenmektedir.
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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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 yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

151

DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Sorumluluğumuz altındaki Bodrum, Marmaris ve Fethiye Limanlarının Elektrik alt yapıları yeni-
lecektir. (2 Milyon TL)
- Bodrum, Marmaris, Fethiye Limanları ve Turunç Rıhtımının Tesisat alt yapısı yenilecektir. (1 Mil-
yon TL)
- Marmaris ve Bodrum Limanlarındaki tonozların bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır. (1 Mil-
yon TL) 
- Marmaris Limanında tesisat galerileri yapılacaktır. (1 Milyon 200 Bin TL)
-Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki diğer liman ve rıhtımlarda bakım onarım ve iyileş-
tirme çalışmaları devam edecektir. Bunun yanı sıra çevre düzenlemeleri, aydınlatma ve rampa 
çalışmaları sürmektedir.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Ortaca İlçesi Çaylı Mahallesinde yapılması planlan Ortaca Şehirlerarası Otobüs Terminali Projesin-
de yeni terminal alanı plan değişikliği tamamlanmıştır. Projelendirme çalışmalarının tamamlan-
masına ardından terminalin yapımına başlanacaktır. (3 Milyon TL)
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2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı istihda-
ma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatan-
daşlarımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde proje-
nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.

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

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
-Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
-Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
-Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eği-
timler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yay-
gınlaşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
-Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
-13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
- Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

158

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
- Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
- Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkın-
dalık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genel-
de topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 
-Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstras-
yon çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedeflenmektedir. 
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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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 yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DENIZ VE KIYI TESİSLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

-Sorumluluğumuz altındaki Bodrum, Marmaris ve Fethiye Limanlarının Elektrik alt yapıları yeni-
lecektir. (2 Milyon TL)
- Bodrum, Marmaris, Fethiye Limanları ve Turunç Rıhtımının Tesisat alt yapısı yenilecektir. (1 Mil-
yon TL)
- Marmaris ve Bodrum Limanlarındaki tonozların bakım ve onarım işlemleri yapılacaktır. (1 Mil-
yon TL) 
- Marmaris Limanında tesisat galerileri yapılacaktır. (1 Milyon 200 Bin TL)
-Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altındaki diğer liman ve rıhtımlarda bakım onarım ve iyileş-
tirme çalışmaları devam edecektir. Bunun yanı sıra çevre düzenlemeleri, aydınlatma ve rampa 
çalışmaları sürmektedir.
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Seydikemer ilçesi Geriş Burnu Mahallesinde yapılması planlan Seydikemer Şehirlerarası Otobüs 
Seydikemer terminal alanının projelendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından başla-
nacaktır.
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2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onları kayıtlı istihdama 
yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatandaş-
larımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde projenin 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların  en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunmak hedeflenmektedir.

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

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
-Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
-Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
-Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eği-
timler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yay-
gınlaşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
-Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
-13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
- Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
- Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
- Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkın-
dalık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genel-
de topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 
-Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstras-
yon çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor.
Seydikemer - Gerişburnu Mahallesine 417 bin TL yatırımla Tenis Kortları ve Prefabrik Bina yapım 
işi devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedeflenmektedir. 
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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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 yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DESTEK HİZMETLERİ 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 sunulmuştur.
Ula İlçemizde vatandaşlarımız toplam 1 Milyon 616 Bin 172 kez toplu taşıma hizmetinden yarar-
lanmıştır.
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 izlenmektedir.
47 araç, Belediyemiz denetiminde Özel Toplu Taşıma Aracına dönüştürülerek, hizmet vermeleri 
sağlanmaktadır.
Ula’da sorumluluğumuzda bulunan yollarda 100 Km’lik yol çizgisi çalışması yapılmıştır.
35 adet durak montajı yapılmıştır.
İlçe genelinde 3 bin 201 adet trafik levhası montajı yapılmıştır.
Ulaşımın daha güvenli sağlanabilmesi İl genelinde 18 Milyon 266 Bin TL yatırım yapılmıştır. 
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2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onları kayıtlı istihdama 
yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatandaş-
larımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde projenin 
hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.

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

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 



Se
vg

i, H
oş

gö
rü

, G
üle

r Y
üz

le 
Hi

zm
et.

..

184

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
-Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
-Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
-Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eği-
timler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yay-
gınlaşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
-Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.



www.mugla.bel.tr - 444 48 01

185

TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
-13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
- Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
- Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
- Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkın-
dalık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genel-
de topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 
-Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstras-
yon çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 
Ula ilçesi, Kızılağaç Mahallesindeki üreticiler ve Atölye-1 ekibiyle birlikte Sepet Projesi kapsa-
mında bahçeden toplayarak ücret ödeme sistemine dayanan turlar geliştirilecektir.
Maliyet: 50 Bin TL 
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedefnelnmektedir.
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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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 yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2018 yılında ulaşım alanında yaklaşık 71 Milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Yatağan ilçesinde Şeref Mahallesi güzergâhında yapılması planlan yeni terminal alanının uygu-
lama imar planlarının kesinleşmesinin ardından Şehirlerarası Otobüs Terminali Projesi için proje-
lendirme aşamasına geçilecektir. (4 Milyon TL)
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2018 yılında pilot çalışma olarak 3 ilçede (Menteşe, Milas Fethiye) Emzirme Kabinleri yapılması 
planlanmaktadır.
Hastanede uzun süre tedavi gören hasta ve hasta yakınları için konaklama ihtiyaçlarının Konuk 
Evi ile giderilmesi planlanmaktadır.
Evlerimizde bulunan miadı geçmiş ilaçların doğaya ve çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 
toplanması ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi planlanmaktadır.
Yaşlı lokali olarak tasarlanması planlanan ve 60 yaş ve üzeri yaşlıların, kurslar, sosyal ve kültürel 
gelişim faaliyetleri, başarılı yaşlanma ve yaşlılık eğitim programları, danışmanlık hizmeti alabi-
lecekleri aynı zamanda yaşlının torunu ile birlikte gelerek güzel bir gün geçirebileceği bir mekan 
yaratılması amaçlanmaktadır.
Roman vatandaşlarımız tarafından “Sepetçilik” kültürünün yaşatılması ve onların kayıtlı istihda-
ma yönlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yatağan, Bozüyük ve Bozarmut’ta yaşayan Roman vatan-
daşlarımızın sepet üretimi yapabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılmakta, yıl içerisinde proje-
nin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
Up&Down Cafe ile Bodrum’da yaşayan hafif zihinsel engelli vatandaşların  en büyük sorunları 
arasında olan istihdam sorununun çözümüne katkı sunulması hedeflenmektedir.

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

2017 yılında toplam 11 (on bir) plaj engelli erişimine uygun hale getirildi, 2018 yılında da en az 4 
yeni plaj daha yapılması planlanmaktadır.
Paylaşarak Sevindir projemizi il genelinde yeni mağazalar açılarak devam ettirilmesi hedeflen-
mektedir. 
Menteşe’de bulunan Kısa Mola hizmetinin 2018 yılında Fethiye ve Milas ilçelerimizde de açılması 
planlanmaktadır.
Muğla ilinde yoğun olarak bulunan 2 sivrisinek türünün Larvisitlere Duyarlılık Düzeylerinin Belir-
lenmesi  Ar-Ge çalışması 2018 yılında devam edecektir.
Geçici Hayvan Bakımevi inşaatının Geçici Kabul İşlemleri tamamlanmış olup, son çalışmalarının 
yapılarak hizmete girmesi hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan mezarlıklarda yürüttüğümüz genel temizlik işlemleri (Ot biçme,budama,ya-
bancı ot ilaçlaması) 2018 yılında da devam edecektir. 
Bu güne kadar yürüttüğümüz mezarlık bakım hizmetleri, cenaze nakil hizmetleri gibi hizmetlerin 
2018 yılında da artarak yapılması hedeflenmektedir. 
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
Üreticilerimize kestane, incir, zeytin, ceviz fidanı desteklemeleri yapılacaktır. Ziraat Odaları ve 
muhtarlara yazılan yazılarla taleplerle %50 hibe destekli fidanlarımızdan dağıtımının yapılacak. 
Maliyet: 400 Bin TL
-Toprak, Sulama Suyu, Yaprak Analiz Laboratuvarımızın hizmete başladığı 21 Ekim 2015 tarihinden 
bugüne geçen sürede yaptığı çalışmaları üreticilerimizi toprak özelliklerinin belirlenmesi, doğru 
üretim yapmaları ve doğru gübre kullanmalarını sağlamak için kitaplaştırılacaktır. 
Maliyet: 5 Bin TL
-Milas, Yatağan’da zeytinde meyve tutumu, zeytinde halkalı leke hastalığı, Bodrum’da Akdeniz 
meyve sineği mücadelesi birlik ve derneklerle birlikte 2018’de devam edecektir. 
Maliyet: 50 Bin TL
-Yerel Tohum Ulusal Güç sloganı ile yola çıkan Yerel Tohum Merkezi 2018 yılında pilot illerde eği-
timler verilerek ve gönüllü üretici sistemi oluşturularak yerel tohum olgusunun ülke geneline yay-
gınlaşmasına çalışılacaktır.
Maliyet: 20 Bin TL
-Milas Fethiye ve Köyceğiz’de kurulan tarım amaçlı meteoroloji istasyonları ile üreticilerimizin don, 
sel, şiddetli yağmur, dolu gibi ürüne zarar verebilecek afetler karşısında önceden uyarılması sağ-
lanacak,  Ayrıca bitki hastalıklar ve zararlılarına uygun ortam ulaştığında ilaçlamalar ve önlemler 
konusunda halkımıza kısa mesaj yoluyla ve web sitesi üzerinden bilgi verilerek öneriler verilecek-
tir. Sistem web sitesi 2018 yılında kullanıma açılacaktır.
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Ziraat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi ile birlikte düzenlenen Muğla’da Tarım 1 ve 2 sempoz-
yumlarının kitapları basılarak dağıtılacak. 2018 yılı ilk yarısında sempozyum gerçekleştirilecektir.
-13 ilçede belli dönemlerde öğrencilere ve yerel halkımıza taze sıkılmış nar ve portakal suyu da-
ğıtımı yapılarak, gazlı ve katkılı içecekler yerine taze meyve suyunun tüketilmesi konusunda far-
kındalık oluşturulacak, böylelikle üreticilerimiz de desteklenmiş olacaktır.
- Muğla markası haline gelebilecek 5 keçi peyniri türünün üretimleri yapılarak yaygınlaştırılıp 
markalaşma çalışması yapılacaktır. Tesis üretim makinaları alımı yapılacaktır. Atölye 1 Sarıkız 
Projesi ile birlikte de çalışma yapılacak.
Maliyet: 175 Bin TL
Daha önce kurulan Zeytin, Trüf mantarı, Sakız deneme bahçeleri gibi örnek üretimi göstermek 
amacıyla Kestane, Ceviz, İncir deneme bahçeleri oluşturulacak.
Maliyet : 100 Bin TL
Duyusal Analiz Laboratuvarı üretici, tüketici, ilgi grupları, özel kuruluşlara tadım eğitimleri ve-
rerek öncelikle zeytinyağında kalitenin artmasına yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu daha ileri 
aşamada Agro-ekolojik Turizmin de alt yapısını oluşturacaktır. 
Maliyet: 50 Bin TL
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Zeytinyağı olmak üzere bal, badem ve raf ömrü uzun olan Muğla yerel ürünlerinin standartları-
nın oluşturularak kalitesine göre değerlendirildiği ve fiyatlandırıldığı bir sistem oluşturulacaktır. 
Muğla Ticaret Borsası ile birlikte yürütülecek projede MarkaMuğla sistemi ile Muğla Büyükşehir 
Belediyesince üretim süreci dahil olmak üzere kontrol edilen ürünler oluşturulacak sanal poslu 
web sitesi aracılığıyla gerçek değerinde satılacaktır.
- Arıcılarımızın arı sütü üreterek çam balından daha fazla gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla 
başlangıçta 30 arıcı aileye Arısütü Üretim Eğitimi yapılacaktır.
Maliyet : 100 Bin TL
- Kuş Gözlemciliği, Kelebek Gözlemciliği ve diğer yaban hayvanları konusunda koruma ve farkın-
dalık yaratma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. Üniversitede ve genel-
de topluluklar oluşturulacak
Maliyet : 25 Bin TL 
-Hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde hayvan yetiştirme, buzağı bakımı, ahır ıslahı ve 
hijyeni konularında eğitim çalışmaları yapılacaktır. Atölye 1 ekibi ile birlikte Sarıkız Projesi içinde 
çalışmalar yapılacaktır.
Maliyet: 50 Bin TL
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TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

-Güneş Enerjisinin Tarımsal Sulamada kullanılması ve yaygınlaştırılması amacıyla demonstras-
yon çalışması kapsamında 4 adet Güneş Enerjisi ile çalışan Sulama Sistemi planlanmaktadır. 
Bu iş için; 200.000,00 TL ödenek talep edildi. 
Yukarıyayla mahallesinde sulama suyu kaynağında temizleme çalışması
Mesken Mahallesinde Kadıköy-Çakırlar Sulama Kooperatifi Kanallarında temizlenmesi hizmeti 
verilecek.
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GENÇLİK VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

2017-2018 sezonunda Futbol, hentbol, voleybol, basketbol, hokey ve su topu ve diğer branşlarda 
ilimizi il dışında temsil eden Türkiye Ligi Takımlarına da mali destek yapılması planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Futbolda Erkeklerde 2. Lig, 3. Lig, Kadınlarda 3. Lig ve Bal Ligi, Hentbolda 
1. Lig, Basketbolda 1. Lig, 2. Lig, Voleybolda 2. Lig(kadın-erkek), Su topu 2. Lig ve İşitme Engelli-
ler 1. Lig takımlarına yardımlar planlanmaktadır.
2017-2018 sezonunda Bal Ligi’ndeki kulüplere 60, 3. Lig’deki kulüplere 120, 2. Lig’deki kulüplere 
180,  Süper Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 12, Birinci Amatör Küme Ligi’ndeki kulüplere 10, 
İkinci Amatör Küme ve Alt Yapı Ligi’ndeki Kulüplere de 6’şar bin TL gider karşılığı yardım yapılma-
sı planlanıyor.  
İl genelinde spora ve sporcuya desteğimizi sürdürmek için yatırımlarımız devam ediyor. 
Dalaman, Menteşe, Ortaca, Yatağan İlçelerine Bağlı Muhtelif Mahallelere 627 bin TL yatırımla 11 
Adet basketbol-voleybol sahaları yapım işi devam ediyor. 
Yatağan - Bencik Mahallesi ile Menteşe – Muslihittin Mahallesine 680 bin TL yatırımla halı saha 
yapım işi devam ediyor. 
Yatağan’a 5 milyon 69 bin TL yatırımla açık yüzme havuzu ve spor merkezi yapım işi devam edi-
yor.
Bodrum -  Göl Mahallesine 643 bin TL yatırımla sentetik çim futbol sahası yapımı devam ediyor. 
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KÜLTÜR TURIZM VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Kültür kentlerinden biri olan İlimizde bu güne kadar düzenlediğimiz 142 quartet, trio ve konser, 
93 Tiyatro, 13 Panel Söyleşi ve İmza Günü Etkinlikleri, 5 Gezi Programı, 48 Kültür Tırı Etkinliği, 
18 Festival ve şenlik etkinliklerini arttırarak vatandaşlarımızın kültürel etkinlerle kucaklaşmasını 
sağlanması hedeflenmektedir. 
Kültür etkinliklerinden bütün vatandaşlarımızın faydalanabilmesi için faaliyete başladığımız 
“Kültür Tırı” ile İlimizin en ücra noktalarına giderek kültürel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Yatağan ilçesinde 1 milyon TL yatırımla Yatağan Transfer İstasyonu işi Projeler Çevre ve Şehircilik 
bakanlığına onaylatılıyor. Onayın ardından yapım işi ihalesi hazırlık çalışmalarına başlanacaktır.
Yatağan ilçesinde 3 Milyon 196 Bin TL yatırımla Yatağan Vahşi Çöp Sahasının Rehabilitasyonu 
işinin ihale hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Alanın tahsisi beklenmektedir. 
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ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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İTFAİYE  DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

Muğla Büyükşehir sınırları içinde yangın yükü fazla, itfaiye istasyon ve merkezlerine uzak ma-
hallelerde kullanılmak üzere yeni yangın tankerleri satın alınarak uygun mahallelere konulması 
planlanmaktadır.
Olası bir doğal afetin öncesinden bitimine kadar geçen sürede, afetin en az zararla atlatılmasını 
sağlamak amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesine (MBB) bağlı kurumlar arasında iş bölümü 
koordinasyon, işbirliğini sağlamak ve en iyi iletişimi sağlamak için Afet Koordinasyon Merkezi 
kurulması planlanmaktadır. 
İl genelinde bulunan hidrantların bakımını yaparak olay esnasında sağlıklı bir şekilde faydalanıl-
masını sağlamak ve ihtiyaç olan yerlere yeni hidrantların kurulması hedeflenmektedir. 
İl genelinde bulunan çeşitli kurum ve kuruluşların talep etmeleri halinde eğitimler vererek va-
tandaşlarımızın yangına ve olaylara karşı duyarlılığını arttırmak için çeşitli eğitim ve tatbikatla-
rın yapılması planlanmaktadır.
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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 yapılması planlanmaktadır.
Okullarımızdan gelen talepler doğrultusunda, il genelindeki okullarımızda Atatürk köşesi ve Ata-
türk büstleri yapılması planlanmaktadır. 
İl genelinde Büyükşehir Belediyemize ait binaların daha iyi hizmet verebilmesi için bakım, ona-
rım ve düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır.
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DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 
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