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SUNUŞ 

Saygıdeğer Meclis Üyelerim, Sevgili hemşerilerim. 

Bu güne kadar yaptığımız;  üretken, doğru, dürüst belediyecilik uygulamalarını 
hepiniz yakından takip ediyorsunuz.  Sizin teveccühünüz ve desteklerinizle 12 yıldır 
sürdürdüğümüz  “halktan yana tarafsız, hemşerilerimizin mutluluğu ve sağlığı için”  
yaptığımız  çalışmaları; yine  sizlerin  teveccüh, güven  ve desteklerinizle    devam 
ettiriyoruz. 

Geride bıraktığımız iki dönemde ben ve belediye meclis  üyesi arkadaşlarımın 
çalışmalarını yakından biliyorsunuz. Bu dönemde de daha önceki dönemlerinden 
çalışmış olduğum meclis üyesi arkadaşlarım ve yeni dönemde seçilen  yeni meclis 
üyesi arkadaşlarımla  çalışmalarımızı sizlere layık olmaya çalışarak devam 
ettiriyoruz. 

Bugüne kadar şahsıma ve çalışma arkadaşlarıma gösterdiğiniz güven ve 
destek için teşekkür ediyorum. 

Ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Muğla’mızda,  Belediyemiz 2010 
döneminde, yine önceki yıllarda olduğu gibi elindeki bütün imkanları hemşerilerine en 
iyi hizmeti sunmak için seferber etmiştir. Çağdaş belediyecilik anlayışı gereği; altyapı 
hizmetlerinin yanında üst yapıya ve sosyal kültürel faaliyetlere ilişkin önemli 
çalışmalarımız devam etmiştir.  

Farklılaşan ve büyüyen talepler, bunları karşılamak zorunda olan kurumların 
en başında gelen yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin de çeşitlenmesine neden 
olurken, artan sorumluluk da daha planlı olmayı, kıt kaynakların en rasyonel şekilde 
kullanılmasını gerektirmektedir.  

Bilindiği gibi 5393 Sayılı Belediye Kanununda, nüfusu 50 binin  üzerindeki 
belediyelerin çalışmaları sırasında en temel rotalardan biri de hazırlanan Stratejik 
Planlardır. Muğla Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte bizler de belediyemizce 
hazırlanan 2010-2014 stratejik planı doğrultusunda   çalışmalarımızı devam 
ettireceğiz.     

Özellikle, dönem içinde yatırımlara harcanan payla Türkiye’nin en önde 
belediyeleri arasında yer aldığımızı ifade etmek isterim. 2010 yılının gerçekleşen 
gider bütçesinde yüzde 43.99’luk kısmı yatırım harcamaları ile üretime yönelik 
harcamalardır. Geride bıraktığımız dönemde ve bu dönemde yaptığımız hizmetlerde 
meclis üyelerimizin çok büyük katkı ve çok büyük destekleri olmuştur. 

Bu vesile ile saygıdeğer meclis üyelerime ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 

2011 yılı bütçemizin gider kalemlerinin yüzde 40’lık kısmı yatırımlara ayrılmış 
durumda. Sevgili hemşerilerimizden aldığımız güç ve destek, onların bize olan güven 
ve inançlarıyla 2011 yılında da bu hedeflerimize ulaşacağımızı umuyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, Muğla kent merkezinde kamu eliyle yapılan en büyük ve 
en kapsamlı yatırım olan Kanalizasyon ve Atıksı Arıtma Tesisi Projesinde sona 
yaklaşmış bulunuyoruz. 

Toplam bütçesi 20 milyon € olan proje 

 Kanalizasyon İsale Hattı 

 5000 tonluk su deposu yapımı.  

 SCADA ve İçme Suyu Şebekesi Rehabilitasyonu 
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 Atıksu Arıtma Tesisi, aşamalarından oluşmaktadır. 

7 Şubat 2008 tarihinde hep birlikte temelini attığımız kanalizasyon sistemi isale 
hattı ile başlayan süreç bütün aşamalarıyla hedeflediğimiz tarihlerde tamamlanmış 
bulunmakta. Bu anlamda başlatmış olduğumuz proje süresi, ülkemizde örnek 
oluşturacak hızda ve başarıyla tamamlanmış ve tamamlanmakta olan projelerin 
başında gelmektedir. 

Temelini attığımız Atıksu Arıtma Tesisinin de önümüzdeki günlerde 
tamamlanmasıyla birlikte 20 milyon euro tutarındaki bu büyük projenin en önemli 
basamaklarından biri daha başarıyla ve zamanında  tamamlanmış olacak. 

Bu süreç içersinde evsel bağlantıların yapılmasıyla ilgili olarak belediyemiz, 
üzerine düşen görevi yerine getirerek bu konuda hemşerilerimizin sıkıntıya 
girmeyeceği çözümler üzerinde çalışmaktadır. Söz konusu bağlantılarla ilgili  olarak 
gerçekleştirilecek ihale sonucu hemşerilerimizin istemesi durumunda ihaleyi alan 
firma eliyle gerçekleştirebileceğiz. Eğer hemşerilerimiz bağlantıları kendileri yapmak 
isterse de, bu arzularını yerine getirebilirler.  

Sevgili hemşerilerim, saygıdeğer meclis üyelerim. 

Ulaşım alanında da  yeni aldığımız araçlarda engeli vatandaşlarımızın 
ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak engelli rampasının olduğu araçları temin 
ettik. Aynı zamanda Garanti Bankası ile yaptığımız anlaşma ile Muğla Kent Kart 
uygulamasında “Muğla Bitmeyen Kent Kart” uygulamasına geçtik. 2 km.lik bisiklet 
yolu yapımını gerçekleştirdik  İdealimiz 21 km bisiklet yollarının tamamını bitirerek 
ilimizi sağlıklı ulaşım yolları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmaktır.   

Bu yıl özellikle Avrupa Birliği yolunda  Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupa 
Yerel Demokrasi Haftası gibi etkinliklerle kültürel aktivitelere imza attık. Özellikle 
Avrupa Yerel Demokrasi Haftası çerçevesinde yaptığımız  başvuru ile birçok Avrupa 
kentinin içinden ilimizin  “12 Yıldızlı Kent”  unvanını almasını  sağladık.  

Yine kültürel çalışmalarımız içersinde ilimizde ilk defa “Uluslar arası Ahşap 
Sanat Sempozyumu” nu gerçekleştirerek kültür ve sanat kenti özelliğimizi bir kez 
daha gösterdik. 

Bu yıl sağlıklı bir şekilde gelişen  kent olmamızdan dolayı “Sağlıklı Kentler 
Birliği” ne  ilk başvurumuzda üyeliğimiz kabul edildi. 

Dönem içindeki önemli çalışmalarımızdan birisi 205 araç kapasiteli katlı 
otopark inşaatının tamamlanarak hizmete girmesi ile  Muğla’nın otopark sorununa 
büyük ölçüde katkı sağlamıştır.          

Yine bir diğer önemli çalışmalarımızdan Muğla Merkez Sekibaşı Mahallesinde 
yer alan 500 yıllık Sekibaşı Hamamı restorasyon ve Balıbey mahallemiz sınırları 
içinde yer alan Zahire Pazarında canlandırma projesinin tamamlanmış olmasıdır.  

Tarihi dokusu, sivil mimari özelliklerini yansıtan, fonksiyonlarının geleneksel 
karakteristiğini korumuş, ticari kullanım yoğunluğuna sahip tarihi Muğla arastasının 
bu özelliklerinin yeniden kazandırılması amacıyla  1. kısım sokak sağlıklaştırma 
çalışmalarına başlanılmış 1. kısım çalışmaları tamamlandıktan sonra 2. kısım 
çalışmalarının da devam etmesi planlanmaktadır. 

Bu önemli çalışmalara ek olarak, kentimizin en önemli özelliklerinden biri olan 
yeşil alanlarımızda da  çalışmalarımız devam ediyor. 
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Dönem içinde Muğla’mızın yeşil alanlarının miktarının ve kalitesinin arttırılması 
yönünde yapılan çalışmalar  ile yeşil alanlarımız nitelik ve nicelik olarak çoğaltıldı. 

Muslihittin Mahallesinde eski Kocahavuzun olduğu alanda yaptığımız 
Mehmetağa Kocahavuz Parkı hemşerilerimizin hizmetine girerken  AB fonlarından da 
katkı aldığımız Güneş Evi de aynı parkın içinde tamamlandı. 

Yıl içinde Düğerek Mahallesinde 2 adet, Sertaç Market yanında 1 adet, Genç Yapıda 
3 adet park tamamlanarak hemşerilerimizin kullanımına sunuldu. 

 Muğla’da toplam 65 bin metrekare olan yeşil alan miktarını 362.869 
metrekareye çıkardık. Böylelikle Muğla’da, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 
ile Türkiye’nin en önde gelen kentleri arasındaki yerini aldı. 

Muğla’nın kültürel değerlerinin yerelden evrensele uzanan bir çizgide, 
korunarak geleceğe taşınması adına çok büyük bir öneme sahip olduğuna 
inandığımız Kültür Şenliğimizin  19’uncusunu daha önceki şenliklerde olduğu gibi 
sergi açılışları, çocuk etkinlikleri, söyleşi ve belgesel film, rahvan at yarışları, konser 
gibi etkinliklerle  Muğla’nın kültür, turizm, ve okullar kenti  kimliğine ve ticaret merkezi 
hedefine yakışan şekilde gerçekleştirdik. 

Ayrıca Muğla Karabağlar’ın  sosyal, kültürel, turizm, ekonomik değerlerin halk 
bilimi açısından değerlendirilmesi projesi kapsamında Muğla’nın doğal, kültürel 
dünyası ile Muğlalının zengin, engin bilgi birikimi ve hoşgörüsüne dikkat çekmek 
amacıyla  Dr. Ali Abbas ÇINAR tarafından hazırlanan Muğla Karabağlar Yaylası ve 
Yurt Kahveleri kitabının basımı gerçekleşti.    

         “Bununla birlikte araştırmacı Sabri Koz tarafından hazırlanan Muğla 
(Menteşe) Sancağı kitabı baskı çalışmaları devam etmekte olup, ayrıca 
çocuklarımıza satranç sporunu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla Satranç Kitabı ve 
Zeki Eroğlu’nun 1936 yılında yazdığı Muğla Tarihi kitabının tıpkı basımını da 
önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 

 Yeniköy’ün Belediyemiz sınırlar içine katılma talebi ile ilgili olarak yapılan 
referandumdan olumlu  sonuç çıkmış,  Meclisimizde bu yönde karar almıştır. 

Sahip olduğumuz, katılımcı, şeffaf yönetim anlayışını “sevgi, hoşgörü, güler 
yüzle hizmet” ilkesiyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla yatırımlarımızın hemen hemen 
tamamını gerçekleştirmiş bulunmaktayız.   

Çalışmalarımız boyunca, yoğun bir emek ve katkı sağlayan başta belediye 
meclis üyesi arkadaşlarım olmak üzere, belediyemiz çalışanlarına, Muğla’daki kamu 
kurumlarıyla sivil toplum örgütlerine, siyasi parti temsilcilerine, muhtarlarımıza, 
saygıdeğer basın çalışanlarına ve Muğla’mıza geldiği günden bu yana bizlere büyük 
bir yakınlık gösterip her zaman yanımızda olan Sayın Valimiz Fatih ŞAHİN’e  
teşekkür ediyorum. 

Saygılarımla. 

 
 

                                                                                             Dr. Osman GÜRÜN 
Muğla Belediye Başkanı 
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I- GENEL BİLGİLER: 

     
A- MİSYON  ve  VİZYON 
 
1- MİSYONUMUZ  
     Muğla Belediyesinin misyonu başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak 

üzere, mevzuatının öngördüğü görev, yetki ve sorumlulukları, belediye sınırları ve 
mücavir alan içerisinde, çağdaş normlara uygun olarak, etkin ve verimli bir biçimde 
sunmak ve Muğla’nın geleneksel kimliğine sahip çıkarak, hemşerilerin ortak çıkarı, 
katılımcılık, hesap verilebilirlik ve şeffaflık   ilkelerine uyarak  hizmet üretmektir.  

 
2- VİZYONUMUZ 
     Muğla Belediyesinin vizyonu; 
-Çalışanları ortak bir değer ve ortak hedefler etrafında kenetlenmiş, 
-Teknolojinin bütün olanaklarından yararlanabilen ve teknolojik gelişmelerin 

yanında yeni fikirlere de açık, 
- Şeffaf ve hesap verebilirliği esas edinmiş bir çalışma prensibine sahip olan, 
- Kentte yaşayan hemşerilerini birer çözüm ortağı olarak görüp, gelen eleştiri 

ve önerileri değerlendirebilen ve bunlardan sonuç çıkartabilen bir yönetim tarzıyla 
Muğla’yı; kültür, eğitim, ticaret, sanat ve turizm merkezi haline getirip, “Egenin 
Aydınlık Yüzü Muğla” hedefini yakalamaktır.      

 
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR  
 
1- 5393 SAYILI KANUNA GÖRE BELEDİYENİN GÖREV VE  
    SORUMLULUKLARI 
 
MADDE 14. — Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; 
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, 
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve 
yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet 
ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi 
hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen 
belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. 

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul 
binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, 
gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve 
işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem 
taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve 
onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 
inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve 
gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt 
dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye 
meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî 
müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve 
hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 

Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle  
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sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 
uygun yöntemler uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri 

götürülebilir. 
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 
 
BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI 
 
MADDE 15. — Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. 
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, 

belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin 

veya ruhsatı vermek. 
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma 

paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel 
hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı 
alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu 
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli 
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya 
işlettirmek. 

f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, 
raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve 
işlettirmek. 

g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan 
kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 

h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye 
ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, 
kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı 
aynî hak tesis etmek. 

i) Borç almak, bağış kabul etmek. 
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu 
yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. 

k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların 
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. 

l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 
ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar 
satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri 
alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde 
geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 
o) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi 

olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz 
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat 
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek;  
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bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken 
tedbirleri almak. 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu 
taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını 
belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler 
üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; 
kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri 
yürütmek. 

(l) bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki 
yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.  

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve 
İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla 
devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde 
ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 
veya 67. maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, 
sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, 
kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın 
on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun 
karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi 
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle 
amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini 
tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 

Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları 
hakkında da uygulanır. 

Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar 
ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen 
vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 

 
2- 5393  SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE MUĞLA BELEDİYESİ’NİN 
    GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
 
5393 Sayılı belediye kanunu ile belediyelerin görev ve sorumlulukları artmış, 

yetki ve imtiyaz alanları genişlemiş, ancak görev alanları ile orantılı olarak gelir 
kaynakları artmamıştır. Diğer taraftan da, yeni yasal düzenlemelerle, Muğla 
Belediyesinin, İl Belediyesi olmaktan kaynaklanan yeni sorun alanları ortaya 
çıkmıştır.  

Muğla Belediyesinin görev, yetki ve sorumluluk alanını belirlemek, 
yapacağımız  planın da sınırlarını da oluşturacağından büyük önem taşımaktadır. 
Belediyelerin görev alanlarını geniş olmasının yanında, belediyelere, belediye 
kanununda sayılmayan,  kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen 
mahalli ve müşterek nitelikteki görev ve hizmetleri yapma  veya yaptırma sorumluğu 
da verilmiştir. Diğer taraftan, belediye kanunu dışında birçok yasal düzenlemede de 
belediyelere görev verilmiştir. Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk alanı belediye 
sınırlarını kapsar. 

5393 sayılı belediye kanununa göre, İl Belediyesi olan Muğla Belediyesinin 
görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdadır. 



 
 

7

 
MUĞLA BELEDİYESİNİN  GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

1 İmar hizmetlerini yapmak ve yaptırtmak. 
2 Kentsel Altyapı hizmetlerini yapmak ve yaptırtmak. 
3 Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak ya da kurdurtmak. 
4 Çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık hizmetlerini yapmak veya yaptırtmak
5 Zabıta hizmetlerini yerine getirmek. 
6 Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. 
7 Ağaçlandırma, park ve yeşil alanla ilişkin hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 

8 

Arsa ve konut üretmek;  imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek, konut, toplu konut 
yapımına olanak sağlamak, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve 
bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler 
gerçekleştirmek. 

9 Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapmak. 
10 Gençlik ve spor hizmetlerini sunmak. 
11 Sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini sunmak. 
12 Nikah hizmetlerini yapmak. 
13 Meslek ve beceri kazandırma kursları açmak 
14 Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerine katkı sağlamak. 
15 Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak. 

16 
Devlete ait her derecedeki okulların her türlü araç, gereç ve malzeme 
ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde karşılamak. 

17 
Sağlıkla ilgili her türlü tesisin yapılmasında ve işletilmesinde gerekli kolaylığı ve 
desteği sağlamak . 

18 

Kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili dokunun ve kent tarihi bakımından önem 
taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve 
onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak 
yeniden inşa etmek. 

19 

Öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği 
sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye 
meclisi kararıyla ödül vermek. 

20 Gıda bankacılığı yapabilmek. 

21 
Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 
yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek,  

22 
Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 
ruhsatı vermek. 

23 
Özel kanunlar gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç katkı ve katılma 
paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki 
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. 

24 
Katı atık yönetim planına uygun olarak katı atıkların toplanması ve aktarma 
istasyonuna taşınması ile ilgili hizmetleri yapmak veya yaptırmak. 

25 
Sıhhi işyerlerini, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat 
ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek.  

26 
Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 
izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan 
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seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün 
içinde alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz 
gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. 

27 Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

28 
Hafriyat ve molozların Belediyece belirlenen yerlere taşınmasında, çevre kirliliği 
oluşmaması için gereken tedbirleri almak. 

29 
Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit 
etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yaptırmak. 

30 
Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere 
göre şirket kurabilir. 

31 

Kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore 
edilmesi için örnekleme çalışmaları yapmak, konut alanları, sanayi ve ticaret 
alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine karşı 
tedbirler almak veya kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak amacıyla 
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulamak. 
 

32 

Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslar arası teşekkül ve 
organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir; bu teşekkül, organizasyon ve 
yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirmek veya 
kardeş kent ilişkisi kurmak. 

33 
Mahalli idareler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım 
ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu kuruluşlar ile ortak hizmet 
projeleri gerçekleştirebilir, bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. 

34 
Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine 
getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir. 

35 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, 
özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar 
ve 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu kapsamına giren meslek 
odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. 

36 

Kendisine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli 
veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına 
devredebilir, kiraya vermek veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis 
edebilir. 

37 

Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, 
üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve 
kuruluşların temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı ile oluşan kent konseyinin 
faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek 
sağlamak. 

38 

Sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım; kütüphane, park, trafik ve 
kültür hizmetleriyle yaşlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve 
düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı 
sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü 
kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak. 

39 

Mahallenin ve muhtarların ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü 
için bütçe imkanları ölçüsünde ayni yardım ve destek sağlar, mahallenin ortak 
isteklerini göz önünde bulundurur, hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun bir 
biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışmak. 
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C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
 
1- FİZİKSEL YAPI: 
      Hizmet Binası :  Belediyemizin halihazırdaki hizmet binasının eski ve 

yetersiz olmasından,  yapılan restorasyon çalışmaları sonucu hizmete giren yeni 
belediye hizmet binası,  İtfaiye Müdürlüğü  hizmet binası,    Tanzim Satış Müdürlü 
Hizmet Binası,  Toptancı Hal Servisi hizmet binasında,  Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Nilüfer CANER Huzurevi binasında,  Eğitim Kültür Sosyal  İşler Müdürlüğü Gazi 
Mustafa Kemal ATATÜRK Kültür Merkezi binasında, Mezbaha ve Veteriner İşleri 
Müdürlüğü Muğla Belediyesi Soğuk Hava Deposu Tesisleri binasında, Makine İkmal 
Müdürlüğü Makine İkmal Müdürlüğü üretim atölyesi binasında  hizmet vermektedirler. 

  Kültür Merkezleri : İskender Alper Konakaltı Kültür Merkezi,  Özbekler Evi, 
Kültür Evi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi,  

 Sağlık, Sosyal ve Eğitimle İlgili Binalar :  Nilüfer CANER Huzurevi, 
Düğerek Öğrenci Yurdu ve Düğerek Düğün Salonu, Belediye Aşevi 

 Mezbaha ve Soğuk Hava Deposu Tesisleri : Akçaova’da hizmete giren 
Muğla Belediyesi Soğuk Hava ve Mezbaha Binası ve şu an boş olan eski veterinerlik 
ve mezbaha binası. 

Kapalı Katlı Otopark : Yapımı tamamlanarak hizmete sunulan katlı otoparkın 
taban alanı  1.173 metrekare  olup,  205 adet araç kapasitesine sahip bulunmaktadır. 
Semin katta 31 ve 37 metrekarelik 2  adet dükkan, 69 metrekarelik 4 adet büro  
bulunan otopark alanı teras dahil 8.808 metrekaredir. Ayrıca çift girişli otomasyon 
sistemi ve 48 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. 

 Sekibaşı Hamamı : 500 yıllık tarihi hamam, son sahibi Yılmaz ERCAN 
tarafından 2006 yılı aralık ayında belediyemize bağışlanmış ve restorasyonu  
tamamlanmış olup, aslına uygun olarak kültürel amaçlı faaliyetlerde ve KUDEB 
binası olarak kullanılacaktır. 

 Zahire Pazarı : Zahireciler pazarında canlandırma projesi kapsamında  14 
adet dükkan, 1 adet çay ocağı, 1 adet kadın ve erkek WC’ nin  yapımı 
tamamlanmıştır. 

 
2- ÖRGÜT YAPISI: 
Belediyemizin; “beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve 

kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli göz önüne alınarak” mevcut norm kadroya 
uygun yönetimsel örgütlenmesi; 

Karar Organları olarak Belediye Meclisi ve Encümeni, İcra organları olarak, 
Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ve bağlı birimler olarak, 

 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Yazı İşleri Müdürlüğü                       
Mali Hizmetler Müdürlüğü 
İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü 
Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Veteriner İşleri Müdürlüğü 
Fen İşleri Müdürlüğü 
Bilgi İşlem Müdürlüğü 
Çevre-Temizlik İşleri Müdürlüğü 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
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Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Strateji Geliştirme Müdürlüğü 
Zabıta Müdürlüğü 
İtfaiye Müdürlüğü 
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü birimlerinden oluşan fiili bir yapı içersinde 

örgütlenmiş 
5393 sayılı Kanunun 48 ve 49 . madde hükümleri ile bu kanuna bağlı norm 

kadrolara ilişkin düzenleme Bakanlar Kurulunun 29/11/2005 tarihli ve 2005/9809 
sayılı Kararı ile kabul edilerek, Resmi Gazetenin 22/04/2006 tarih ve 26147 sayılı 
nüshasında yayınlanmış ve aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. 
Belediyemizin, normla belirlenen standartlar dikkate alınarak optimum örgüt yapısı ve 
kadroları yeniden belediye meclisimizin 03/10/2006 tarih ve 151 sayılı, 09/04/2007 
tarih ve 54 sayılı kararları ile kabul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 

31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Belediye Ve  
Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”  gereği norm kadro 
durumumuz Belediye meclisinin 02/06/2009 tarih ve 75 sayılı kararı ile yeniden 
düzenlenmiştir.    

 
3 -BİLGİ VE  TEKNOLOJİK KAYNAKLAR  
Amaç: Belediye hizmet ve faaliyetlerini bilişim teknolojisiyle buluşturarak, 

bilişim teknolojilerinden yararlanarak vatandaşın kaliteli, hızlı, şeffaf, etkin ve güvenilir 
hizmet almasını sağlamak.  

Belediyemiz bilgi işlem ağına bağlı 88 adet pc, 2 adet server,1 adet pc server, 
5 adet net work, internet evinde 25 adet pc, 8 adet note book ile hizmetlerini 
yürütmektedir.  

Vatandaşların vergi tahakkuklarını ve cezalarını internet üzerinden 
öğrenebilme ve ödeme yapabilmesinin sağlanması yönündeki çalışmalar 
tamamlanmış olup  devamlılığı sağlanmaktadır.  

Çalışmaları devam  etmekte olan bilgi paylaşımı  yapılacak kurumların 
belirlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

Kent  kart uygulama uygulamasına geçilmiş faaliyete devam etmektedir. 
Her ay alınan meclis kararları ve meclis gündemi belediyemizin internet 

sayfasında yayınlanmaktadır. 
Araç takip sistemine 9 adet LCD panel konularak bilgilendirme amaçlı 

kullanıma açılmıştır.  
BESKO Müdürlüğü bünyesinde, Belediyemizce personel, makine-ekipman, 

kaçak su maliyetleri ile elektrik giderlerinin azaltılması,  su tasarrufu sağlanması, 
kaynak israfının önlenmesi, arızalara hızlı müdahale edebilme olanağı ve benzeri 
nedenlerle; izleme, kontrol, veri toplama, verilerin kaydı ve saklanması işlemlerinin 
yapılacağı SCADA sistemi kurulmuştur.  

 
4- İNSAN KAYNAKLARI 
Belediyemizde İnsan Kaynakları Müdürlüğü kurulmuş fakat, faaliyete 

geçirilmediği için  görevleri Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmekte idi. 2010-2014 
yıllarını  kapsayan Muğla Belediyesi stratejik planı hazırlanmış ve İnsan Kaynakları 
Müdürlüğünün kurulması stratejik plan amaç ve hedeflerinde  yer almıştır. Bu amaç  
ve hedefler  doğrultusunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 24/12/2010 
tarihinde faaliyete geçmiştir. 
          
  Hizmetleri gerçekleştiren personelin yönetimi, personelin işe alınmaları, görev 
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yerlerinin değiştirilmesi, ödül, ceza, disiplin, eğitim ve sicil işleri, özlük işleri (kadro, 
atama, terfi, izin, istifa, emeklilik  vs) işçi ve sendikalar ile ilişkiler görevlerinin temelini 
oluşturmaktadır. 

 
2010 Yılı sonu itibariyle mevcut kadro durumu 

Mevcut kadro Durumu        Dolu           Boş Toplam 
Memur        118            162 280 
Daimi işçi        132                8 140 
Sözleşmeli Personel          28              ---   28 
İç Denetçi           -                3     3 
Mevcut Kadro Toplamı        289            165 451 
 
2010 yılı sonu itibariyle memur personel işlemleri   
  
Çalışanların 
Sayısı 

Erkek Bayan Toplam 

Memur 98 20 118 
Sözleşmeli 
Personel 

21 9 30 

Eğitim 

İlkokul  
--- 

 
--- 

 
--- 

Ortaokul  
5 

  
5 

Lise   
45 

 
8 

 
53 

Önlisans  
20 

 
4 

 
24 

Lisans  
27 

 
7 

 
34 

Yüksek lisans        1           1   2 

Eğitim Durumları 
Toplamı 
 

 
98 

 
20 

 
118 

 
Sendika Bilgileri 
Tümbelsen 98 20 118 

Yeni Atanan ve Ayrılan Personel 

Emekli  6 ---   6 

Nakil Gelen      ---          --- --- 

Yeni Atanan      15         --- 15 

Ayrılan personel      ---        ---   2 



 

 
 
 
 

Memurların Toplam Hizmet Sürelerine Göre Dağılımı Erkek Bayan Toplam 

1-5 yıl 53 8 61 

5-10 yıl 4 3 7 

10-15 yıl 4 --- 4 

15-20 yıl 4 6 10 

20-25 yıl 4 2 6 

25 yıl ve üstü 29 1 30 

Hizmet Süreleri Toplamı  
98 

 
20 

 
118 

Kadroların Daireler Bazında Dağılımı 

Özel Kalem Mdrl.  
2 

 
1 
 

 
3 

Yazı İşl.Mdrl.  
2 

 
2 

 
4 

Mali Hizm.Mdr  
15 

 
7 

 
22 

Basın Yayın  
2 

 
--- 

 
2 

İmar Şehircilik Müdr.  
5 

 
2 

 
7 

Fen İşleri Müdr.  
4 

 
--- 

 
4 

Temizlik İşl.Mdr.  
1 

 
1 

 
2 

İtfaiye 
Müdürl. 

 
31 

 
--- 

 
31 

Sağlık Müdürlüğ  
2 

 
--- 

 
2 

Veteriner İşl.Mdrl.  
4 

 
 

 
4 

Zabıta Müdürl.   
21 

 
3 

 
24 

Besko Mdr.  
4 

 
1 

 
5 

Kült.Sosy.İşl.Mdr.  
5 

 
2 

 
7 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü --- 1 1 

Toplam 98 20 118 
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İşçi personel İşlemleri 2010 yılı sonu itibariyle 
Daimi Geçici Toplam İşçilerin 

Sayısı Erkek Bayan Erkek Bayan  
 129 

 
9 --- --- 132 

Eğitim Durumları 

İlkokul 81 1 --- --- 82 
Ortaokul 18 --- --- --- 18 
Lise 5 3 --- --- 8 
Meslek Lisesi 15 4 --- --- 19 

Ön Lisans 2 --- --- --- 2 
Lisans 2 1 --- --- 3 
Eğitim Durumu 
Toplamı 

 
123 

 
9 
 

 
--- 

 
--- 

 
132 

Toplam Hizmet Sürelerine göre Dağılımı 
1-5 Yıl 4 --- 4 
5-10 Yıl 32 --- 32 
10-15 Yıl 72 --- 72 
15-20 Yıl 2 --- 2 
20-25 Yıl  19 --- 19 
25 yıl 3 --- 3 
Hizmet Süreleri 
Toplamı 

  
132 

Sendika Bilgileri  
Genel İş  123 --- 123 
Belediye İş   9 --- 9 

Sendika Bilgileri 
Toplamı 

132  132 
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İşçilerin Toplam 
Yeni Atanan ve Ayrılan Personeller 
Emekli Olanlar 10 
İstifa İle Ayrılma 1 
İşçilerin  Toplam 

 
 
 
 



 

İşçi Personelin Görev Yeri Dağılımı 

Özel Kalem Müdürlüğü 2 

Yazı İşleri Müdürlüğü 2 

Mali Hizmetler Müdürlüğü 10 

Basın Yayın Halkl.İlişk.Müdr. 5 

İmar Şehircilik Müdürlüğü 4 

Fen İşleri Müdürlüğü 69 

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 4 

Veteriner İşleri Müdürlüğü 4 

Kültür Sos.İşl.Mdrl. 5 

Besko Müdürlüğü 24 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü   1 

Görev Yeri Dağılım Toplamı  132 

5- Sunulan Hizmetler: 
 
5. 1- Su  Kanalizasyon ve Ulaşım  Hizmetleri :  
içme suyu temini, isale ve/veya terfisi ile şehrimize 7/24 esasına göre içme ve 

kullanma suyu dağıtımını  sağlamak, abone tabir edilen içme suyu kullanıcısı 
vatandaşlarımıza içme suyu ile ilgili her türlü hizmeti sunmakla sorumludur. Bu yetkiyi 
5393 sayılı Belediye Kanunun ilgili maddeleri ve Muğla Belediye Meclisinin 
21.02.2003 tarih ve 134 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Muğla İlinde Abonelere Su 
Satış ve Tarifeler Yönetmeliği”nden almaktadır. Ayrıca şehir mücavir alanı içerisinde 
gerekli olan toplu taşımacılık hizmetini gerekli hat ve seferleri koymak suretiyle 
aksatmaksızın sunmaktır. Belediye Meclisimizin idaremize işletme amacıyla 
yürürlüğe koyduğu Toplu Taşımacılık Seyrüsefer Yönetmeliği çerçevesinde çizilen 
yetkileri çerçevesinde toplu taşımacılık görevlerini yerine getirir. 

 
5. 2- İmar ve Şehircilik Hizmetleri 
Belediye mücavir alanı içerinde İmar Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda 

uygulama yapmak. Sağlıklı ve yaşanabilir kent mekanları oluşturmak. 
Kaçak yapılaşma ve izinsiz uygulamaları denetleyerek bu tür uygulamaları 

engellemek. 
Muğla Merkez Kentsel Sit Alanı ile Karabağlar Kentsel ve III. Derece Doğal Sit 

Alanı içerisinde Koruma Amaçlı  İmar Planı hükümlerini uygulamak  
Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkarak modern, yaşam kalitesi yüksek, 

estetik kent dokusu oluşturmak. 
 
5. 3- Çevre Koruma ve Temizlik Hizmetleri 
Her türlü atık ve artığı AB standartlarında ve Çevre ve Orman Bakanlığınca 

çıkartılan atık bertaraf yönetmeliklerine uygun çevresel duyarlılığı yüksek bir entegre 

 
 

14



 
 

15

atık yönetim sistemi oluşturmak, aktif yeşil alan miktarlarının kişi başına düşen 
oranlarını yükseltmek ve yaşanılabilir alanlar yaratmak, çevre ve halk sağlığına 
olumsuz etki eden haşere mücadelesini yine çevre ve insan sağlığına zarar 
vermeyecek yöntemlerle yapmak, görev tanımlarımız içerisinde yer alan kentimizin 
hava kalitesini düşüren, kirlilik sebebi olan faaliyetleri azaltarak denetim altında tutup 
hava kirliliğini en aza indirecek çalışmaları yapmaktır. Bu konularda insan 
davranışlarının değiştirilmesine yönelik eğitim, denetim çalışmalarını yürütmek yazılı 
ve görsel medyayla iş birliği yaparak yaygınlaştırmaktır. 

 
5. 4- Sağlık ve Cenaze Hizmetleri 
Kanunlarla Belediyelere verilen görev ve yetkiler çerçevesinde halkımıza 

sağlıklı ve kaliteli bir yaşam, güvenli bir ortam ve  çözümleyici  bir kurumculuk  
sunmak. Sağlık, defin hizmetleri, mezar yeri satışı yapmak. 

 
5. 5- İtfaiye Hizmetleri 
İtfaiye Müdürlüğü günün 24 saati yangılara ve afetlere, sel baskınlarına, trafik 

kazalarına, işyerlerinin yangın güvenliğine, kamu Kurum ve kuruluşlarında ve 
okullarda tatbikatlar olmak üzere çalışmalarını aksatmadan yürütmektedir. Personeli 
her sabah fiziki ve teorik olmak üzere eğitime tabi tutmakta, itfaiye teşkilatı olarak  
her geçen modernizasyon çalışmalarını yakından takip etmektedir. 

 
5. 6- Zabıta Hizmetleri  
Belediye zabıtası, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla 

görevli olup bu amaçla, belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtası 
tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar 
hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulayan özel kolluk 
kuvvetidir. 

5393 Sayılı Belediye Kanunu ve gerekse de 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı 
Resmi Gazetede Yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen,  Belediye 
zabıta teşkilâtının görev, yetkileri ve sorumlulukları  yerine getirmektedir.  

 
5. 7- Sosyal ve Kültürel Hizmetler 
Sosyal ve kültürel hizmetler, yetişkin eğitimi,  toplum hizmetleri alanında her 

türlü etkinlikleri gerçekleştirerek, kent insanının eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve 
ekonomik gelişimine katkı sağlayan faaliyetler yürütmektedir. 

 
5. 8- Veterinerlik Hizmetleri 
Hayvan sağlığını korumak, kuduz ve diğer zoonose hastalıklarla mücadele 

ederek insan sağlığının  korunmasına hizmet etmek. aşılama ve antiparaziter 
çalışmalarla koruyucu hekimliğin temelini oluşturmak, Halka sağlıklı ve kaliteli et 
sunmak için modern mezbahalar veya tesisler kurmak ve çalıştırmak. Sokak 
hayvanları ile ilgili çalışmaları da Avrupa Normlarını uygulamak ve çağdaş hayvan 
barınakları yapmak ve yasaların verdiği yetki çerçevesinde gıda denetimleri 
yapmaktır.   
 
          5. 9- Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri 
           393 sayılı Belediye Kanununun 3. bölümünde yer alan Belediyenin görev, yetki 
ve sorumlulukları başlıklı 14. maddenin tarifinde fen işleri müdürlüğüne düşen 
görevler: 
Müdürlüğümüz Belediyenin yapım ve yatırımcı birimidir. Belediye tarafından yapılması 
gereken alt yapı, yol, bina inşaatı, yeşil alan düzenlemesi v.b. yapım işlerini gerek kendi 
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elemanları  gerekse ihale ile yapımını sağlamaktadır. Çalışmalar esnasında yapılması 
gereken elektrik ve su tesisat işleri, boya yapımı, marangoz işleri, korkuluk, yağmur suyu 
ızgarası v.b demir işleri yapımı ile müdürlüklere ait araçların tamir ve bakımı atölye ekibi 
tarafından yapılmaktadır. 
           
       5.10 Basın Yayın Halkla İlişkiler Hizmetleri  
       Muğla Belediyesi’nin çalışmaları, hazırladığı projeler ve yaptığı etkinlikleri basın-
yayın organlarına ve kamuoyuna duyurdu. Geçen dönemde Muğla Belediyesi Kültür 
Şenliği düzenlenerek, sinema, tiyatro, tartışma, imza günü, konser gibi pek çok 
değişik konuda etkinlik gerçekleştirildi. 
Ayrıca çeşitli ulusal televizyon kanallarıyla yapılan ortaklaşa çalışmalarla Muğla’yla 
ilgili çeşitli programlar hazırlandı ve bunların televizyonlarda yayınlanması sağlandı. 
Müdürlüğümüz bünyesinde daha önce ekonomik tasarruf önlemleri nedeniyle 
yayınına ara verdiğimiz Muğla Belediyesi Kent Kültürü dergisi 6 aylık olarak yayınına 
devam edildi.  
       Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerde 
belediyemizin tanıtımı için gereken yazılı ve görsel dokümanları da hazırlarken çeşitli 
tanıtım ve basın toplantıları düzenlendi. Belediyemiz çalışmalarına ilişkin olarak yazılı 
ve görsel basın yayın araçlarında yer alan haberlerin arşivleri de oluşturuldu. 
       Ayrıca belediyemizin değişik birimlerinin yaptığı açılış, tören ve seminer gibi 
toplantıların düzenlenmesine de katkılar sağlanırken; hemşerilerimizden gelen istek 
ve şikayetler de incelenip ilgili birimlere iletildi ve bu taleplere ilişkin talep sahibine 
bilgi verildi. 
       Bu müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren Bilgi İşlem Servisi de son 100 
gün içinde, bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip etti. 
Servis, bu gelişme ve yenilikleri, en kısa ve en düşük maliyetle belediyemize 
kazandırmak için üstün bir gayret harcıyor. 
       Web adresimizde değişen yeni yüzüyle ziyaretçilerimize daha iyi hizmet vermeye 
başlamıştır. Her gün güncelleme yaparak web sitemizin mümkün olduğu kadar iyi bir 
kaynak haline getirmeye çalışılmaktadır. 
 
       Amacı demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık 
ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve 
usulleri düzenleyen Bilgi Edinme Kanunu gereğince web sitemizi ziyaret edip “bilgi 
edinme” formlarını kullanarak belediyemizden istenilen bilgilere bu yolla ulaşılabilir 
hale gelmiştir. Ayrıca BİMER yolu üzerinden gelen mailleri cevaplanmaktadır.  

 
5. 11- İdari Hizmetler 
Belediyemiz birimleri kendi görev yetki ve sorumluluk alanlarında iş ve 

işlemlerini yürütmektedirler. Belediyemizin karar organları olan Belediye Meclisi ile 
Belediye Encümeninin toplantılarıyla ilgili 5393 sayılı kanun hükümlerine uygun 
gündem maddelerini Yazı İşleri Müdürlüğü  hazırlarken, oturum tutanaklarının tanzimi 
ve dağıtımı görevini de üstlenmiştir. Aynı müdürlük ayrıca, belediyemizin iç ve dış 
yazışmalarını yürütürken, personelin devam, izin, emeklilik gibi işlemlerini de takip 
etmektedir. 

 
Muğla Belediye Başkanlığı adına gelen tüm resmi ve özel yazılar ile 

vatandaşlarımızdan gelen dilekçelerin Başkanlık Makamına sunulması ve gereği 
yapılmak üzere havale olunan birimlere gönderilmesi  Müdürlüğün görev yetki ve 
sorumlulukları içerisindedir. 
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2010 – 2014 yıllarını kapsayan stratejik planda stratejik amaç 1  yönetim 
kapasitesinin geliştirilmesi, hedef 1.5 belediyenin faal olmayan birimlerini aktif hale 
getirmek olarak faaliyet 1.5.2 İnsan Kaynaklarının aktif hale getirilmesi bulunmakta 
idi. 24/12/2010 tarihinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü aktif hale getirilerek 
faaliyete geçirilmiştir. 

 
II- AMAÇ VE HEDEFLER 
    A-  Muğla Belediyesinin Amaç ve Hedefleri 
 

STRATEJİK AMAÇ  VE HEDEFLER 
STRATEJİK  
AMAÇ 1 

YÖNETİM KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Hedef 1.1 Belediye birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonu  
güçlendirmek 

Faaliyet 1.1.1 Başkan, başkan yardımcıları ve müdürlerin katılacağı aylık 
gündemli toplantılar düzenlemek 

Faaliyet 1.1.2 Encümen gündemleri ve karar tutanaklarının rapor halinde 
Başkan’a sunulması 

Hedef 1.2 Halkla ilişkileri geliştirmek 
Faaliyet 1.2.1 Halkın Belediye faaliyetlerinden daha fazla haberdar olmasını 

sağlamak 
Faaliyet 1.2.2 Halkın Belediyeden beklentilerini öğrenmek için anket vb. araçları 

kullanarak periyodik çalışmalar yapmak 
Faaliyet 1.2.3 Muğla’yı ve Belediye faaliyetlerini tanıtıcı broşürlerin hazırlanması 
Faaliyet 1.2.4 Belediye Başkanı ve mahalle muhtarları arasında Altı ayda bir 

periyodik toplantı düzenlemek 
Faaliyet 1.2.5 Belediyenin sosyal yardımlarından faydalanan kişiler için bir veri 

tabanının oluşturulması ve bunlarla olan iletişimin güçlendirilmesi 
Faaliyet 1.2.6 BYHİM ‘nün teknik ekipman ve donanım bakımından 

güçlendirilmesi 
Hedef 1.3 Personelin niteliğinin ve uzmanlık bilgisinin arttırılması 
Faaliyet 1.3.1 Her birim personelinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 

periyodik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi 
Faaliyet 1.3.2 Personelin ihtiyaç duyulan alanlarda il dışına eğitime gönderilmesi 
Faaliyet 1.3.3 Muğla Üniversitesi ile eğitim faaliyetlerinde işbirliğine gidilmesi 
Faaliyet 1.3.4 BYHİM’ne İngilizce bilen elemanın alınması 
Hedef 1.4 Belediye birimlerinin teknik ekipman ve donanım olarak 

güçlendirilmesi 
Faaliyet 1.4.1 Birimlerin daha iyi hizmet sunmak amacıyla ihtiyaç duydukları 

teknik ekipman ve donanımın belirlenmesi ve üst yönetime yazılı 
olarak sunulması 

Faaliyet 1.4.2 Birimlerin ihtiyaç duydukları teknik ekipman ve donanımın temin 
edilmesi 

Hedef 1.5 Belediyenin faal olmayan birimlerini aktif hale getirmek 
Faaliyet  1.5.1 Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün aktif hale gelmesi   
Faaliyet  1.5.2 İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nün aktif hale gelmesi   
Faaliyet  1.5.3 Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün aktif hale gelmesi 
Hedef 1.6 Yönetimde katılım ve şeffaflığı arttırmak 
Faaliyet 1.6.1 Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik görüşlerin tartışılıp 

çözüm üretildiği birim içi periyodik toplantılar düzenlemek 
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Faaliyet 1.6.2 Kent Konseyini katılım ve açıklık için bir araç olarak kullanmak 
Faaliyet 1.6.3 Belediye Web sitesini halkın düşünce ve önerilerini almak için 

daha etkin kullanmak 
Hedef 1.7 Afet ve Acil Durum Yönetiminin etkinleştirilmesi 
Faaliyet 1.7.1 Afet ve acil durum planının yapılması 
Faaliyet 1.7.2 Afet ve acil durum yönetimi için ilgili kamu kurumları ile işbirliğine 

gidilmesi 
Faaliyet 1.7.3 Afet ve acil durum yönetimi için gerekli olan teknik ekipmanın 

temin edilmesi 
Hedef 1.8 Birimlerin organizasyon yapısının yeniden yapılandırılması 
Faaliyet 1.8.1 Birimlerin örgütlenme ve organizasyon şeması hakkında 

bilgilendirilmesi 
Faaliyet 1.8.2 Birimlerin organizasyon yapılarını ve şemalarının yeniden 

düzenlenmesi 
Hedef 1.9 Birimlerin ve Birimlerde görev yapan personelin görev tanımlarının 

yeniden yapılması 
Faaliyet 1.9.1 Birimlerin görev tanımının yenilenmesi 
Faaliyet 1.9.2 Birimlerde çalışan personelin görev tanımının yapılması 
Hedef 1.10 Belediyenin kurumsal kimliğinin  güçlendirilmesi 
Faaliyet 1.10.1 Tüm birimlerin kullanacağı standart bir yazışma formatının 

belirlenmesi 
Faaliyet 1.10.2  
STRATEJİK  
AMAÇ 2 

BELEDİYE BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI,  E-BELEDİYE 
UYGULAMALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE BİLGİ- İLETİŞİM 
OLANAKLARINDAN DAHA FAZLA YARARLANMA 

Hedef 2.1 Halen var olan bilgi sisteminin iyileştirilmesi 
Faaliyet 2.1.1 Halen var olan durumun değerlendirilmesi,  eksikliklerin tespiti ve 

üst yönetime raporlanması 
Faaliyet 2.1.2 Eksikliklerin giderilmesi ve sistemin tam olarak işletilmesi 
Hedef 2.2 Kent Bilgi Sisteminin oluşturulması 
Faaliyet 2.2.1 Kent Bilgi Sisteminin oluşturulması için ön çalışma yapılması, 

eksikliklerin tespiti ve üst yönetime raporlanması 
Faaliyet 2.2.2 İmar planının elektronik ortama aktarılması ve  onaylı halihazır 

haritanın güncelleştirilmesi 
Faaliyet 2.2.3 Kent Bilgi Sisteminin kullanıma sunulması 
Hedef 2.3 E- belediye uygulamalarının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması 
Faaliyet 2.3.1 E-belediyenin eksiklerini tespit edilmesi ve e- belediye kapsamına 

alınacak işlerin belirlenmesi ve üst yönetime raporlanması 
Faaliyet 2.3.2 E-Belediye uygulamalarının yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi 

çalışmalarının yapılması 
Faaliyet 2.3.3 E-belediye uygulamaları için belediye çalışanları ve vatandaşların 

bilgilendirilmesi 
Hedef 2.4 Evrak kayıt ve takip sisteminin bilgisayar ortamında yapılması 
Faaliyet 2.4.1 Ön hazırlık ve eksikliklerin giderilmesi için çalışmaları tamamlamak
Faaliyet 2.4.2 Sistemin kullanılmaya başlanması 
Hedef 2.5 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarında barkot sisteminin 

devamlılığını arttırarak etkin kontrolü sağlamak 
Faaliyet 2.5.1 Barkod okuyucu cihazın alınması 
Hedef 2.6 Mezarlık bilgi sisteminin oluşturulması 
Faaliyet 2.6.1 Mezarlıkların sayısal ortama geçirilmesi 
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Faaliyet 2.6.2 Mezarlık sözel verilerinin oluşturulması 
Faaliyet 2.6.3 Kötekli ve Devrant Mezarlıklarının ölçümü 
Hedef 2.7 Arşiv hizmetlerinin iyileştirilmesi Elektronik Arşiv oluşturulması 
Faaliyet 2.7.1 Birimlerin arşiv oluşturma sistemlerini gözden geçirmesi, 

iyileştirilebilir yönlerin tespiti ve bunun üst yönetime raporlanması 
Faaliyet 2.7.2 Tespit edilen iyileştirme tedbirlerinin uygulanmaya başlanması 
Faaliyet 2.7.3 İhtiyaç duyan birimler için elektronik arşiv sisteminin oluşturulması 
STRATEJİK  
AMAÇ 3 

KENTSEL ALTYAPI-ÜSTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ 

Hedef 3.1 Kentsel altyapıdaki eksikliklerin tamamlanması 
Faaliyet 3.1.1 Kanalizasyon sistemini n tam olarak işler hale getirilmesi 
Faaliyet 3.1.2 Atık su arıtma tesisinin tamamlanması 
Faaliyet 3.1.3 Yeni mahallelerin kanalizasyon sistemine dahil edilmesi (Kötekli  

ve dahil olursa Yeniköy) 
Faaliyet 3.1.4 Karamuğla Deresinin Saburhane kısmının düzenlenmesi 
Hedef 3.2 İçme suyu kaynaklarının çeşitlendirilmesi, içme suyu isale hattının 

ve depolama sisteminin iyileştirilmesi 
Faaliyet 3.2.1 İçme suyu temin ve master planının yapılması 
Faaliyet 3.2.2 Akçova 1. etap içme suyu çalışmalarının tamamlanması 
Faaliyet 3.2.3 Yeni içme suyu isale hatlarının yapılması ve var olanların 

iyileştirilmesi yoluyla kayıpların önüne geçilmesi 
Faaliyet 3.2.4 Su depolarında SCADA Sistemini kurma çalışmalarının 

tamamlanması 
Hedef 3.3 Ulaşımı kolaylaştırmak ve  güvenliği sağlamak amacıyla alt geçit 

yapılması 
Faaliyet 3.3.1 Yücelen Hastahanesi önünde alt geçit yapımının Karayolları Genel 

Müdürlüğü ile işbirliği içinde projelendirilmesi 
Faaliyet 3.3.2 Alt geçitin yapımı ve hizmete sokulması 
Hedef 3.4 Yeni yol yapımı, kavşak yapımı, mevcut  yol  ve  kaldırımların  

daha nitelikli ve estetik hale getirilmesi 
Faaliyet 3.4.1 İhtiyaç duyulan yeni yolların projelendirilmesi 
Faaliyet 3.4.2 İhtiyaç duyulan yeni yolların yapımı 
Faaliyet 3.4.3 Mevcut yollar içinde ihtiyaç duyulan kısımların   iyileştirilmesi ve 

niteliğinin arttırılması 
Faaliyet 3.4.4 Mevcut kaldırımlar içinde ihtiyaç duyulan kısımların iyileştirilmesi 

ve niteliğinin arttırılması 
Faaliyet 3.4.5 Yeni kavşakların projelendirilmesi ve yapımı 
Faaliyet 3.4.6 Bisiklet yollarının planlama işlemlerinin tamamlanması ve 

hazırlanan planların uygulanması 
Hedef 3.5 Yeni garajın kullanım alanlarını iyileştirmek 
Faaliyet 3.5.1 Şehirlerarası otobüslerin yolcu indirme peronu olarak kullandıkları 

alanın üzerinin kapatılması 
Faaliyet 3.5.2 Yeni Garajı bakımdan geçirmek 
Hedef 3.6 Kentteki ortak mekanların özürlülerce kullanılmasını sağlamak 
Faaliyet 3.6.1 Yol ve kaldırım ve bina girişlerinin özürlülerin kullanımı amaçlı 

projelendirilmesi 
Faaliyet 3.6.2 Projelerin uygulamaya geçirilmesi 
Hedef 3.7 Pazar yerlerinin hijyen vb. açılardan niteliğini yükseltmek ve  

sayısını arttırmak 
Faaliyet 3.7.1 Pazar yerlerinin bakımdan geçirilerek iyileştirilmesi 
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Faaliyet 3.7.2 Kötekli Mahallesinde Pazar yerinin oluşturulması 
Faaliyet 3.7.3 Pazar yerlerinde otopark için çalışma yapılması 
STRATEJİK  
AMAÇ 4 

ULAŞIM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK VE ULAŞTIRMA 
ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK 

Hedef 4.1 Toplu taşıma araç filosunun yenilenmesi ve geliştirilmesi 
Faaliyet 4.1.1 2014 yılına kadar dört yeni toplu taşıma aracının filoya dahil 

edilmesi 
Faaliyet 4.1.2 Eldeki otobüslerin koltuk vb. donanım açısından yenilenmesi ve 

iyileştirilmesi   
Faaliyet 4.1.3 2 aracın özürlülerin kullanımına uygun hale getirilmesi                      
Hedef 4.2 Araç takip sistemi ve akıllı durak uygulamalarına başlanılması  
Faaliyet 4.2.1 10 durağın, akıllı durak olarak düzenlenmesi 
Faaliyet 4.2.2 Araç takip sisteminin oluşturulması ve işletilmesi 
Hedef 4.3 Şehir içi ulaşımı daha da iyileştirmek ve kent merkezinde trafik 

yoğunluğunu azaltmak 
Faaliyet 4.3.1 Şehir içerisindeki yolcu ve yük indirme-bindirme duraklarının 

iyileştirilmesi 
Faaliyet 4.3.2 Trafik işareti, uyarı tabelaları ve çizgilerin iyileştirilmesi 
Faaliyet 4.3.3 Kamyon, otobüs v.b. araçların şehir merkezine girmelerini 

sınırlandırmak 
Faaliyet 4.3.4 Belde ve köylerden gelen toplu taşıma  ve servis araçlarının 

verilen  güzergahlardan ayrılmalarının engellenmesi 
STRATEJİK  
AMAÇ 5 

ÇEVRE VE TARİHİ-KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE 
GELİŞTİRİLMESİ 

Hedef 5.1 Katı atık yönetimi sisteminin geliştirilmesi 
Faaliyet 5.1.1 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını yaygınlaştırmak 
Faaliyet  5.1.2 Ambalaj atıklarının toplanma sıklığını arttırmak 
Faaliyet  5.1.3 Lisanslı ambalaj atıkları toplama ayırma tesisinin kurulmasını 

sağlamak 
Faaliyet  5.1.4 Atık bertaraf tesisi kurmak için oluşturulan Birlik (MUKAD-BİR) 

çalışmalarına katkı sağlamaya devam etmek 
Faaliyet  5.1.5 Zamansız çıkarılan çöpleri en aza indirmek 
Faaliyet  5.1.6 Hafriyat Toprağı, İnşat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliğinin tam olarak uygulanması 
Hedef 5.2 Çevre yönetimini geliştirmek 
Faaliyet 5.2.1 Çevre denetim birimini kurmak 
Faaliyet 5.2.2 Hava kirliliğini azaltıcı faaliyetleri sürdürmek 
Faaliyet 5.2.3 Sivri sinek şikayetlerini en aza indirmek 
Hedef 5.3 Kent merkezindeki yeşil alanları arttırmak ve mevcut park ile yeşil 

alanlarda iyileştirme yapmak 
Faaliyet 5.3.1 Yeni yeşil alanlar oluşturmak 
Faaliyet 5.3.2 Park ve bahçe hizmetlerinde suyun daha etkin kullanımını 

sağlamak 
Faaliyet 5.3.3 Parkların içinde engellilerin kullanacağı alanların oluşturulması 
Faaliyet 5.3.4 Kışla parkının daha aktif hale getirilmesi 
Faaliyet 5.3.5 Parkların görsel güzelliğinin arttırılması 
Hedef 5.4 Güneş enerjisinden yararlanma olanaklarını arttırmak 
Faaliyet 5.4.1 Güneş evi inşaatının tamamlanması   
Faaliyet 5.4.2 Parklarda aydınlatma amacıyla güneş enerjisinin kullanılması 
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Hedef 5.5 Kentsel ve doğal sit alanlarını korumak ile tarihi binaların 
restorasyonunu yapmak 

Faaliyet 5.5.1 Kentsel ve Doğal Sit Alanları içerisinde kaçak yapılaşmanın önüne 
geçmek 

Faaliyet 5.5.2 Karabağlar III. Derece Doğal Sit Alanının doğal dokusunu korumak
Faaliyet 5.5.3 Arasta bölgesi ve çevresindeki yapıların dış cephe düzenlemeleri 

ile sokak sağlıklaştırma projesi yapmak 
Faaliyet 5.5.4 Sekibaşı  Hamamının restorasyonun tamamlanması 
Faaliyet 5.5.5 Zahire pazarı inşaatının tamamlanması 
Hedef 5.6 Kültürel yayınların çeşitliliğini ve sayısını arttırmak 
Faaliyet 5.6.1 Muğla Kent Kültürü Dergisi ve geçmişten günümüze Muğla ile ilgili 

kitap ve diğer materyalleri yayımlamamak 
Faaliyet 5.6.2 Belgeselci, film yapımcı vb. kişiler ve gruplarla işbirliği içerisinde 

projeler üretmek 
Hedef 5.7 Gürültü kirliliğini en aza indirmek 
Faaliyet 5.7.1 Gürültü denetiminin daha etkin yapılması 
Faaliyet 5.7.2 Gürültü kirliliği ve yasal cezalar konusunda bilgilendirici toplantılar 

yapmak,  broşürler hazırlamak ve dağıtmak 
Hedef  5.8 Kent estetiğini geliştirmek 
Faaliyet 5.8.1 Görüntü kirliliğine yol açan tabela, çanak anten vb. unsurların 

minimize edilmesi 
STRATEJİK  
AMAÇ 6 

KÜLTÜREL, SOSYAL VE SPORTİF HİZMETLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ 

Hedef 6.1 Gazi Mustafa Kemal Atatürk kültür merkezi’nin çok yönlü 
kullanımını geliştirerek sürdürmek 

Faaliyet 6.1.1 Devletin Kültürel ve Sanatsal Kurumlarının Turne Programına 
dahil olmak 

Faaliyet  6.1.2 Yılda bir resim festivali düzenlemek 
Faaliyet  6.1.3 Etkinlik olan günlerde katılımcılara ücretsiz servis hizmeti vermek 
Hedef 6.2 Muğla üniversitesi  ile kültürel ve sanatsal faaliyetlerde ortaklık 

kurmak 
Faaliyet 6.2.1 Kültürel ve sanatsal etkinliklerde Muğla Üniversitesi ile işbirliği 

içinde olmak 
Faaliyet 6.2.2 Üniversite öğretim elemanlarından kültürel ve sanatsal 

faaliyetlerde yararlanmak 
Hedef 6.3 Kültürel faaliyetleri arttırarak sürdürmek 
Faaliyet 6.3.1 Muğla Kültür Festivalinin geliştirilerek devamının sağlanması 
Faaliyet 6.3.2 Belediyeye ait kültür evlerinden daha fazla yararlanmak 
Faaliyet 6.3.3 Seminer, panel vb. etkinlikler düzenlemek 
Faaliyet 6.3.4 Etkinliklerin tanıtımında yerel basından daha fazla yararlanmak 
Hedef 6.4 Sosyal hizmetleri sürdürmek ve toplumsal dayanışmanın 

güçlenmesine katkı  sağlamak 
Faaliyet 6.4.1 Toplu sünnet törenlerinin devamını sağlamak ve toplu nikah 

organizasyonu yapmak 
Faaliyet 6.4.2 Ayni ve nakdi yardımlara devam etmek 
Faaliyet 6.4.3 Meslek ve beceri edindirme kursları açmak 
Faaliyet 6.4.4 Kadın ve gençlere yönelik faaliyetler yürütmek 
Faaliyet 6.4.5 Kadın ve çocuk koruma evi açmak 
Hedef 6.5 Kentteki spor tesislerini arttırmak 
Faaliyet 6.5.1 Uluslararası standartlara uygun spor salonu yapmak 
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Faaliyet 6.5.2 Gençlere yönelik basket sahası vb. spor tesislerini arttırmak 
STRATEJİK  
AMAÇ 7 

SAĞLIK  VE  VETERİNERLİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK 

Hedef 7.1 Esnaf muayene ve kontrollerini daha iyi hale getirmek 
Faaliyet 7.1.1 Denetime tabi işyerleri ve kişiler için veri tabanının oluşturulması 
Hedef 7.2 Cenaze  ve mezarlık hizmetlerinin iyileştirilmesi 
Faaliyet 7.2.1 Cenaze hizmetlerini iyileştirici önlemler almak 
Faaliyet 7.2.2 Mezarlıkların yol, aydınlatma vb. açılardan bakımdan geçirilmesi 
Hedef 7.3 Belediye personeline yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi 
Faaliyet 7.3.1 Yıllık periyodik muayenelerin daha etkin hale getirilmesi 
Faaliyet 7.3.2 Tüm personele Hepatit B ve Tetanos aşısının yapılması 
Hedef 7.4 Sokaktaki başıboş hayvan sayısının azaltılması ve kontrolü 
Faaliyet 7.4.1 Kedi ve köpeklerde sahiplendirme oranının arttırılması 
Faaliyet 7.4.2 Köpek toplama aracının iyileştirilmesi 
Faaliyet 7.4.3 Okul çağındaki çocuklara hayvan sevgisinin öğretilmesi 

çalışmalarının yapılması 
Faaliyet 7.4.4 Sahipli ve sahipsiz köpeklerin kaydının tutulması işleminin 

iyileştirilmesi 
Hedef 7.5 Modern yeni bir hayvan barınağının inşa edilmesi 
Faaliyet 7.5.1 Yer seçimi ve projelendirme 
Faaliyet 7.5.2 Barınağın inşası ve hizmete sokulması 
Hedef 7.6 Mezbahanın tam kapasitede ve daha etkin kullanılması 
Faaliyet 7.6.1 Mezbahada bir parçalama ünitesinin kurulması 
Faaliyet 7.6.2 Mezbaha tesisine entegre bir hayvan pazarının kurulması 
Faaliyet 7.6.3 Belgelendirme çalışmalarının yapılması. (Gıda güvenliği belgesi, 

kalite belgesi ve hijyenle ilgili belgeler; ISO 9001, ISO 22000, 
HACCP) 

STRATEJİK  
AMAÇ 8 

MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 
 

Hedef 8.1 Gelirleri arttırmak 
Faaliyet 8.1.1 Tahakkuk ve tahsilât oranını arttırmak 
Faaliyet 8.1.2 Yeni gelir kaynaklarının oluşturulması 
Hedef 8.2 Kamu mali yönetim mevzuatını tam uygulamak 
Faaliyet 8.2.1 Stratejik plan ve performans programının uygulanması için 

harcama birimlerini bilgilendirmek ve destek olmak 

Faaliyet 8.2.2 İç kontrol sistemin kurulmasını sağlamak 
STRATEJİK  
AMAÇ 9 

HİZMET KALİTESİNİ ARTTIRMAK 
 

Hedef 9.1 Etkin bir şikayet ve başvuru sistemi oluşturmak 
Faaliyet 9.1.1 Şikayet ve başvuru biriminin oluşturulması  
Faaliyet 9.1.2 Şikayet ve başvuruların mümkün olan en kısa zamanda 

sonuçlandırılması yönünde bir sistem oluşturmak  sistem 
oluşturmak 

Hedef 9.2 Yapı hizmetlerinin kalitesini arttırmak 
Faaliyet 9.2.1 Personelin eğitimini arttırmak 
Faaliyet 9.2.2 Yapım işlerinde kaliteli malzeme kullanımının devamlılığını 

sağlamak 
Faaliyet 9.2.3 Yapım işlerinde denetimi daha etkin hale getirmek 
STRATEJİK  İTFAİYE VE ZABITA HİZMETLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 



 
 

23

AMAÇ 10 
Hedef 10.1 Yangınlara daha etkin müdahale etmek 
Faaliyet 10.1.1 28 m merdiven uzunluğa sahip bir itfaiye aracının alınması 
Faaliyet 10.1.2 Eksik olan malzeme ve teçhizatın alınması 
Faaliyet 10.1.3 Araç parkı vb. nedenlerle ulaşımında sorun yaşanan yangın 

musluklarının yerini değiştirmek 
Faaliyet 10.1.4 Personelin niteliğini ve eğitim düzeyini geliştirmek 
Hedef 10.2 Yangın mahalline ulaşım süresini daha da kısaltmak 
Faaliyet 10.2.1 Yangın ulaşım haritalarını güncellemek 
Hedef 10.3 Zabıta hizmetlerini geliştirmek  yaygınlaştırmak 
Faaliyet 10.3.1 Kötekli mahallesinde zabıta noktası oluşturmak 
Faaliyet 10.3.2 Zabıtanın ihtiyaç duyduğu malzeme ve teknik ekipmanın alınması 
STRATEJİK  
AMAÇ 11 

MUĞLA’DAKİ TİCARET VE EKONOMİNİN GELİŞİMİNE KATKI 
YAPILMASI 

Hedef 11.1 Yeni ticari alanlar için planlama çalışmalarının tamamlanması 
Faaliyet 11.1.1 Kentsel dönüşüm projesinin  tamamlanması 
Faaliyet 11.1.2 Atatürk Bulvarındaki ticaret alanları ile ilgili düzenlemelerin 

tamamlanması 
Faaliyet 11.1.3 Eski garaj alanının ticaret merkezi olarak planlanıp, bu planın 

uygulamaya geçirilmesi 
Hedef 11.2 Muğla’nın kültür turizmi ve kongre turizmi faaliyetlerinden daha çok 

pay alması 
Faaliyet 11.2.1 Arasta dönüşüm projesinin tamamlanması 
Faaliyet 11.2.2 Zahire Pazarının restorasyonu ve kültür turizmi faaliyetlerine dahil 

edilmesi 
Faaliyet 11.2.3 Hamamın restorasyonunun tamamlanası ve kültür turizmi 

faaliyetlerine dahil edilmesi 
Faaliyet 11.2.4 Apostol Hanının restore edilmesi 
Faaliyet 11.2.5 Sahip olunan kültürel, tarihi ve doğal mirasın tanıtımı için 

faaliyetler yürütmek (Broşür basımı vb.)   
Hedef 11.3 Muğla’nın spor turizminden daha fazla pay almasının sağlanması 
Faaliyet 11.3.1 Uluslar arası spor müsabakaları için alt yapı oluşturmak (salon vb.)
Faaliyet 11.3.2 Karabağlar yaylasında Oriantirik sporunun yapılmasını sağlamak 
Hedef 11.4 Muğla’nın bir fuar merkezi haline gelmesi 
Faaliyet 11.4.1 Akçaova fuar alanı planlamasının tamamlanması 
Faaliyet 11.4.2 Mevcut fuar alanının eksikliklerinin giderilmesi 
Faaliyet 11.4.3 Kurulan fuarlara lojistik destek verilmesi 

 
B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 
 
Temel Politika: 
Yerel sorunların merkezi idare tarafından belirlenen genel ilke ve kurallar 

temelinde, yerinde alınan kararlarla yerel şartlara uygun olarak çözüme 
kavuşturulması çabası ve sivil toplum işbirliği içerisinde, yerel ve toplumsal yaşamın 
beraberinde getirdiği sorunların yerel halkla bütünleşerek çözülmesidir. 

 
Öncelikler: 
Etkin bir hizmetler sistemi oluşturabilmek için, yerel şartları, kaynakları, 

personel durumunu ve yerleşim biriminin özelliklerini (kentsel doku, kültürel yapı, 
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günlük yaşam alışkanlıkları, ekonomik durum ve diğer özellikler) göz önüne alan bazı 
öncelikler belirlenmiştir.  

 
Bu kapsamda: 
1. Açık, şeffaf, hesap verebilir, güvenilir, katılımcı ve eşitlikçi bir yönetim  

anlayışı içerisinde vatandaşa sevgi, höşgörü ve  güleryüzle hizmet sunmak. 
Hizmet ve yatırımların zamanında sunulabilmesi için sürekli bir maddi kaynak sistemi 
yaratmak. 

2. Yardım ve hizmetlerin uzun vadeli ve kalıcı olmasına yönelik planlar 
geliştirmek. 

3. Yerel katılımı sağlamak ve sivil toplumu harekete geçirecek tanıtım ve 
girişimlerde bulunmak. 

4. Kültürel değerlerimizi  ve kimliğimizi koruyarak geleceğe taşıyacak 
politikalar geliştirmeye devam etmek.  

5. Ev hanımlarına yönelik beceri kazandırma, meslek edindirme kursları 
geliştirerek ev ekonomisine, yerel ve ulusal ekonomiye katkı sağlanmasına yönelik 
çalışmaların devamını sağlamak. İhtiyaç sahibi özürlü, çocuk, yaşlı ve yetişkinlere 
hizmet verebilecek, çok amaçlı sosyal hizmet tesisleri kurmak. 

6. Halkın huzur, güven ve refah içerisinde hayatını sürdürebileceği bir kentin 
yaratılmasına yönelik tüm çalışmalara devam etmek. 

 
C- DİĞER HUSUSLAR 
Hizmet sunumunda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ile işbirliği 

ve koordinasyonun sağlanarak ihtiyaç sahiplerine en uygun hizmeti sunmak. Yerel 
kalkınmanın sağlanmasının önündeki tüm sorunları ve eksik yönleri, sürekli yeni 
projeler üreterek ve etkinlik analizleri yaparak gidermek. 

 
 

       lll- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 

       A- MALİ BİLGİLER 
 

       1- Bütçe uygulama Sonuçları. 
 

            2010 YILI BÜTÇE GELİRİ OLARAK  
 TÜRÜ BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN  

GELİR 
 ORAN 
( % )      

VERGİ GELİRLERİ 10.053.000,00 TL. 6.628.511,07 TL. 65,93 
TEŞEBBÜS VE 
MÜLKİYET GELİRİ 

14.463.000,00 TL. 12.861.435,88 TL. 88,92 

ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR 

128.000,00 TL. 988.743,95 TL. 772,45

DİĞER GELİRLER 16.637.000,00 TL. 14.021.535,95 TL. 84,28 
SERMAYE  GELİRLERİ 7.690.000,00 TL. 4.201.824,95 TL. 54,64 
ALACAKLARDAN 
TAHSİLATLAR 

100.000,00 TL.  0,00 TL. 0,00 

RED VE İADELER (-) -1.000,00 TL. 0,00 TL. 0,00 
TOPLAM 49.070.000,00 TL. 38.702.051,80 TL. 78,87 
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       2010 Yılı Gelirlerimiz  Bir Önceki Yılın Gelirlerinden %18.94 Oranında Artış 
Olduğu görülmüştür.  
             
       2010 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi 49.070.000,00 TL  olarak kabul edilmiş olup, yıl 
içersinde 38.702.051,80 TL. Bütçe Geliri elde edilmiştir. Tahmini Gelir Bütçesinin 
gerçekleşme oranı  % 78,87 olmuştur.  Tahmini Gelir Bütçesinin gerçekleşme 
oranının düşük olması nedenlerinden birisi  Akçaova mevkiinde bulunan Belediyeye 
ait arsalar ile Toplu Konut İdaresinden Belediyemize verilen konutlarla 
Gökkuşağı’nda bulunan belediyemize ait konutların ülkemizde  yaşanan kriz 
nedeniyle satışının yapılamamasından ve torba yasa tasarısında vadesi geçmiş vergi 
ve diğer borçlar için yapılacak gecikme zammı indirimi veya affı söz konusu 
olduğundan belediyemize borcu olan mükellefler bu yasadan yararlanmak için 
borçlarını yatırmadıklarından kaynaklanmıştır. 
   
        2010 YILI BÜTÇE GİDERİ OLARAK 
 
NEV’İ  BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLE5ŞEN  

GİDER 
 ORAN    
( % )       

PERSONEL GİDERİ 7.929.485,00 TL. 7.926.798,93 TL. 99,97 
SOS.GÜV.KUR.DEVLET 
PRİMİ GİDERİ 

1.179.581,00 TL.           1.424.581,69 
TL. 
 

120,77 

MAL VE HİZMET ALIMI 17.656.135,00 TL. 13.338.642,02 TL. 75,54 
FAİZ GİDERLERİ 747.777,00 TL. 379.926,06 TL. 50,80 
CARİ TRANSFERLER 1.784.822,00 TL. 1.855.510,50 TL. 103,96 
SERMAYE GİDERLERİ 32.171.100,00 TL. 19.595.313,57 TL. 60,91 
SERMAYE 
TRANSFERLERİ 

100,00 TL. 121.016,07 TL. 121.016

YEDEK ÖDENEK 2.601.000,00 TL.   
TOPLAM 64.070.000,00 TL         44.641.788,84. 69,68 
             

2010 Mali Yılı  Tahmini Gider Bütçesi 64.070.000,00 TL. olarak kabul edilmiş 
olup,   yıl içersinde 44.641.788,84 TL. Harcama yapılmıştır. Tahmini Gider bütçesinin 
gerçekleşme oranı %69,68 olmuştur. 2010 yılı tahmini bütçe giderinin düşük 
kalmasının nedenlerinden birisi 2010 yılı içinde tamamlanması düşünülen yol yapım 
çalışmaları ve arıtma tesisi inşatlarının bir kısmı bu inşaatlarla ilgili kredinin İller 
Bankasından kaynaklanan gecikme nedeniyle 2011 yılına  sarkmasından  
kaynaklanmıştır. 
        
Belediyenin 2010 Mali yılı içersinde gerçekleşen gider bütçesinin %43,99 oranı 
Yatırım harcamaları ile üretime yönelik giderler için   harcanmıştır. 
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2-Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar 
           
     Giderlerin Detaylı Açıklama Tablosu 

 
İlgili Birim Bütçe ile 

verilen 
Ödenek 

Eklenen Düşülen Net Bütçe Ödenen Bütçe 
Gideri 

Gerç. 
Oranı 
(%) 

Özel kalem 
Müd. 

380.970,00 219.350,00 12.850,00 587.470,00 560.824,68 147,21

Sivil 
Savunma 

1.881,00 0,00 0,00 1.881,00 0,00  0,00 

Yazı işleri 
Müdürlüğü 

366.600,00 21.530,00 19.520,00 368.610,00 276.421,55 75,40 

Bas.Yay. 
Halk.İlş.Md 

498.650,00 386.500,00 12.900,00 872.250,00 780.017,71 156,43

Besko işl. 
Müd. 

7.556.100,00 1.158.801,00 899.970,00 7.814.931,00 5.286.704,71 69,97 

Kül.Sos.işl.
Müd. 

2.076.080,00 387.170,00 207.170,00 2.256.080,00 1.724.593,88 83,07 

Fen işleri 
Müdürlüğü 

34.022.340,00 381.300,00 381.300,00 34.022.340,00 23.560.547,62 69,25 

Mali Hizm.  
Müd. 

6.461.209,00 787.525,00 2.027.116,00 5.221.618,00 3.608.387,05 55,85 

İmar 
Şeh.Müd. 

1.443.600,00 169.680,00 11.050,00 1.602.230,00 1.148.160,91 79,53 

İtfaiye 
Müdürlüğü 

1.791.410,00 79.450,00 79.450,00 1.791.410,00 1.017.936,35 56,82 

Sağlık 
işleri Müd. 

319.650,00 13.550,00 13.550,00 319.650,00 266.506,75 83,37 

Temizlik 
işleri Müd. 

7.103.250,00 43.560,00 6.550,00 7.140.260,00 4.967.224,44 69,93

Veteriner 
işleri Müd. 

1.044.590,00 25.400,00 25.400,00 1.044.590,00 594.613,91 56,92

Zabıta 
Müdürlüğü 

1.003.670,00 69.860,00 46.850,00 1.026.680,00 849.849,28 84,67

 
Toplam 

64.070.000,00 3.743.676,00 3.743.676,00 64.070.000,00 44.641.788,84 69,68 
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Gelirlerin Detaylı Açıklama Tablosu 

 
 

Gelirin Nev’i Bütçe ile 
Tahmin edilen 

2009 Yılı 
Devreden 
Tahakkuk 

2010 Yılı 
tahakkuku 

Toplam 
tahakkuk 

2010 Yılı 
tahsilatı 

Tahs. 
Oranı 
(%) 

Vergi Gelirleri 10.053.000,00 621.376,10   6.727.507,34   7.348.883,44   6.628.511,07 90.20
Teşebbüs Ve 
Mülkiyet Geliri 

14.463.000,00 2.008.088,33 13.448.812,41 15.456.900,74 12.861.435,88 83,21

Alınan Bağış 
Ve Yardımlar 

     128.000,00               0,00      988.743,95      988.743,95      988.743,95 100 

Diğer gelirler 16.637.000,00               0,00 14.021.535,95 14.021.535,95 14.021.535,95 100 
Sermaye 
Gelirleri 

  7.690.000,00               0,00   4.201.824,95   4.201.824,95   4.201.824,95 100 

Alacaklardan 
tahsilatlar 

     100.000,00               0,00                 0,00                 0,00                 0,00 0,00 

Red ve İadeler 
(-) 

        -
1.000,00 

              0,00                 0,00                 0,00                0,00 0,00 

Toplam 49.070.000,00 2.629.464,43 39.388.424,60 42.017.889,03 38.702.051,80 92,11
 
       3- Mali Denetim Sonuçları 

 
       Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2010 yılı İç Mali Denetimi Meclis 
Denetleme Komisyonu tarafından 2011 yılı Şubat ayı içersinde denetime 
başlanmıştır.  
       
        İç denetim 2010 Yılı Denetleme Komisyonu denetiminde  sırasıyla, Önceki 
Teftiş ve sonuçları, Bütçeler, Gelir ve Gider Bütçelerinde mevcut olan gider ve 
gelirlerin incelenmesi, Vergi Gelirleri bünyesinde yer alan vergi ve harçların tahsilat 
oranları, Vergi Dışı Gelirler içersinde yer alan Tahsilatların nev’i ve miktarları ile 
Yardım ve Fon Gelirleri ayrı ayrı incelenmektedir.       
       
        2010 Yılı Gelir Tarifesine uyulup uyulmadığı, bütçe harici tahsilat yapılıp 
yapılmadığı ve tahsilat işlemleri  incelenmektedir. Ayrıca Belediye Mali Hizmetler 
Müdürlüğünün aylık mizan ve kesin hesapları ile muhasebe işlemleri ve Defterlerin 
denetimi yanında giderlerin düzenli ve yasal çerçeve içersinde yapılıp yapılmadığı, 
ödenek üstü harcamanın olup olmadığı hakkında incelemeler yapılmaktadır.  
       
        Dış denetimlerimiz Sayıştay Başkanlığınca yapılmakta olup 2010 yılı içinde 
2009 yılına ait hesap iş ve işlemleri denetlenmiştir. 
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 B-  PERFORMANS  BİLGİLERİ 
      
1-  Faaliyet ve Proje Bilgileri 
 

        1.1-– Muğla Belediyesi Birimleri  
 

    1.1 .1-  Özel Kalem Müdürlüğü 
 

Halkın memnuniyetine odaklı katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışıyla kaliteli bir 
hizmet sunmak anlayışı ile;   Başkan, birim yöneticileri ve personel arasındaki iletişim 
ve uyumu en iyi biçimde sağlamak üzere çalışmalarını yürütmektedir.    

Müdürlüğümüzce sunulan hizmetler aşağıda belirtilmiştir: 
Belediye Başkanının, birim yöneticileri ve personelle arasındaki iletişimi 

sağlamak 
Günlük çalışma planını birimlerden alıp Başkana aktarmak,  
Randevuların düzenlemek 
Başkanın günlük, haftalık, aylık programının hazırlamak. 
Resmi toplantıların daha önceden gelen programlara göre değerlendirilmesi, 

gerektiğinde başkan yardımcılarına bilgi verilerek bazı toplantı ve açılışlara 
katılımlarını sağlamak.  

Yerel  kadın örgütlerine, okullar, ve başka kurumların açılış, toplantı, 
davetlerine ve halkın düğün, cenaze gibi sosyal olayları hakkında Başkana bilgi 
vermek. 

Halktan doğrudan başkanlığa iletilen istek ve şikayetleri başkana ve ilgili 
birime iletmek ve sonuçları takip etmek, 

Başkanlığa gelen yerli yabancı konukların,  A protokolün,  en iyi şekilde 
ağırlanması, ikramların sunulması onlara gerekli bilgilerin aktarılması, 

Bu sayılan görevlerin yerine getirilmesinde ve hizmetlerin sunulmasında temel 
ilkemiz   güler yüzlü ve hoş görülü davranmaktır.  

 
    1.1.2 - Yazı İşleri Müdürlüğü 

 
 Evrak çalışmalarında  
2010 yılı içinde, Belediyemizin ; 
 
Ana Kayıt Bölümüne Giren : 
Toplam evrak Sayısı : 9418 
Gelen Evrak Sayısı   : 4992 
Giden Evrak Sayısı   : 4426 
 
Dilekçe Bölümüne Giren : 
Toplam Dilekçe Evrak Sayısı: 2486 
 
Encümen Çalışmaları : 
Belediye Encümenimiz, Belediye Başkanı ile Meclis üyelerimiz arasından gizli 

oyla seçilmiş 3 Encümen üyesi ve 5393 sayılı yasanın 33. maddesi uyarınca 
başkanca  atanmış  3 daire müdürlerinden Yazı İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdür 
Vekili  ve İmar ve Şehircilik Müdür Vekilinden  oluşmuştur. 
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Seçilmiş Encümen üyelerinin görev süresi 1 yıl olup; 
01.01.2010 – 02.04.2010 tarihleri arasında; 
1- Taner TAŞER 
2- M. Arif YILMAZ 
3- Alifer ATASEVER  
 
02.04.2010-31.12.2010 tarihleri arasında  
1- Taner TAŞER 
2- Sevdiye UYSAL  
3- Ramazan YAYMAN 
encümende görev yapmış olup; 
Dönem içinde Encümenimizde 59 oturum yapılmış ve 661 adet karar  üretilmiştir. 
Encümen  kararları yazılmış, 2010 yılına ait encümen karar defteri bilgisayar  
ortamında düzenlenmiştir.  
Encümen karar ve gündemleri her encümen toplantısından önce Başkanlık 

 Makamına sunuldu.  
 
Meclis Çalışmaları : 
Belediye Meclisimiz 2010 yılında 11 toplantı yapmış, 195 adet karar üretmiştir. 
Meclis ile ilgili oluşturulan gündem,  meclis toplantısından en az üç gün önce meclis 

üyelerine dağıtıldı. Her meclis toplantısında bir önceki meclis toplantısında alınan kararlar 
meclis üyelerine  dağıtıldı. 

2010 yılı meclis defteri bilgisayar ortamında düzenlenmiştir. 
 
Personel İşlemleri 
Memur Personel Hareketleri 
Emeklilik İşlemleri Yapılan  6 kişi 
Yeni Atanan            15 kişi  
Ayrılan personel   1 kişi 
İşçi Personel Hareketleri 
Emeklilik İşlemi Yapılan           10 kişi 
Ayrılan    1 kişi 
 
Müdürlüğümüzce 2009 yılının son ayında itfaiye eri alımı ile ilgili  yapılan sınav 

sonucunda sınavda başarılı olan 6 adet itfaiye erinin göreve başlatılması ile ilgili işlemler ile  
2010 yılı içinde ikinci defa itfaiye eri alımı ile ilgili sınav  yapılması ile ilgili işlemler yapılarak 
yapılan sınav sonucunda  başarılı olan  9 adet itfaiye erinin  göreve başlamaları ile ilgili 
işlemler yapılmıştır. 

2010 yılı içinde 15 itfaiye eri alımı gerçekleştirilmiştir. 
04 Temmuz 2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mahalli İdareler 

Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” 
çerçevesinde görevde yükselme ile ilgili, durumları yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan ve 
ilgili sınava girmeleri için gerekli işlemleri yapılan  personellerden,  

1 zabıta amiri  ve 1 şef,   müdür kadrosuna, 
1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 bilgisayar işletmeni, 1 tahsildar ve  2 

memurun  şef kadrolarına atanabilmeleri için  sınava giren ve başarılı olan  personelden 2 
personelin müdür kadrosuna, 4 personelin şef kadrolarına, unvan değişikliği sınavına giren 
1 personelinde sınavda başarılı olması sonucu ilgili kadrosuna atanması ile ilgili işlemleri 
yapılmıştır. 
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Personel tarafından kurumumuz personeli olduklarına dair yazı düzenlenerek verildi. 
Personelin izin belgeleri düzenlendi. 
Personelin giriş çıkış saatlerinin disiplin altına alınması ile ilgili olarak parmak izi 

uygulaması ile ilgili çalışmalar yapılmış ve parmak izi uygulaması başlatılmıştır. 
Birimimize ait çalışma usul ve esasları yönetmeliği güncellenerek meclise sunuldu ve 

meclisce kabul edilen yönetmeliğimiz  yürürlüğe girdi. 
Personelden  ihtiyaç duyulan alanlarda  eğitim amacıyla il dışına gönderildi. Ayrıca 

birimimizce; 
Tüm birimlerce hazırlanan ve meclisce kabul edilen yönetmeliklerle ilgili 

yönetmeliklerin yerel gazetede yayınlanması, ilan edilmesi ve internet ortamında 
yayınlanması ile ilgili işlemler yapıldı. 

Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik görüşlerin tartışılıp çözüm üretildiği  birim 
içi periyodik aylık toplantılar düzenlendi.  

Her ay birimlerden gelen aylık faaliyet raporları birleştirilerek dosya halinde başkanlık 
makamına sunuldu. Faaliyet raporlarının akabinde Başkan, Başkan Yardımcıları ve 
Müdürlerin katıldığı aylık toplantılar Özel Kalem Müdürlüğü ile işbirliği içersinde düzenlendi. 
           Standart dosya planı ile ilgili çalışmalara başlandı toplantılar düzenlendi ve standart 
dosya planına göre dosyalama işlemleri uygulanmaya başlandı. 

Bilgi işlem servisi ile birlikte, evrakların bilgisayar ortamında diğer birimlere 
gönderilmesi ile ilgili çalışmalar yapılarak, gelen evrak  ve dilekçeler elektronik ortamda 
diğer birimlere ulaştırılmaya başlandı. 

Kişi ve kurumlardan gelen yazı dilekçe ve evrakların havaleleri yapılarak süresi içinde 
ilgili birimlere gönderildi. 

Birimlerce gönderilecek olan evrakların kaydı yapılarak, ilgili yerlere gönderilmesi 
sağlandı.    

 
  Evlendirme Memurluğu 
Muğla Evlendirme Memurluğumuza yapılan evlenme başvuruları, yasa ve 

yönetmelikler çerçevesinde süratle değerlendirilerek, vatandaşlarımızın istekleri 
doğrultusunda en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Evlenme işlemlerine ait evlenme 
bildirimleri, istatistik formları ve tüm yazışmalar aksatılmadan ilgili makamlara ulaştırılmakta, 
düzenli olarak arşivlenmektedir. 

2010  yılı içinde 371 adet evlenme akdi yapılmıştır. 
 
Ölçü-Ayar Memurluğu 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan yıllık program çerçevesinde Merkez İlçe, 

İlçeler ve Beldelerde her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru ve ayarlı kullanılması için kontrol 
ve damgalama işlemlerini yürütmekte olup,  2010 yılı içinde 196 masa terazisi, 46 ibreli 
terazi, 17 asma terazi, 307 elektronik terazi, 16 kantar, 72 baskül, 324 pirinç tartı, 471 
dökme tartı damgalanmıştır. 
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1.1.3- Mali Hizmetler Müdürlüğü  
           I-  Müdürlüğümüzce faaliyetlere ilişkin olarak                
               
          1- Bütçe uygulama sonuçları hazırlanmış 
                               
           2010 YILI BÜTÇE GELİRİ OLARAK  
 

 TÜRÜ BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN  
GELİR 

 ORAN 
( % )      

VERGİ GELİRLERİ 10.053.000,00 TL. 6.628.511,07 TL. 65,93 
TEŞEBBÜS VE 
MÜLKİYET GELİRİ 

14.463.000,00 TL. 12.861.435,88 TL. 88,92 

ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR 

128.000,00 TL. 988.743,95 TL. 772,45

DİĞER GELİRLER 16.637.000,00 TL. 14.021.535,95 TL. 84,28 
SERMAYE  GELİRLERİ 7.690.000,00 TL. 4.201.824,95 TL. 54,64 
ALACAKLARDAN 
TAHSİLATLAR 

100.000,00 TL.  0,00 TL. 0,00 

RED VE İADELER (-) -1.000,00 TL. 0,00 TL. 0,00 
TOPLAM 49.070.000,00 TL. 38.702.051,80 TL. 78,87 
                  
           2010 Yılı Gelirlerimiz  Bir Önceki Yılın Gelirlerinden %18.94 Oranında Artış 
Olduğu görülmüştür.  
             
            2010 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi 49.070.000,00 TL  olarak kabul edilmiş olup, 
yıl içersinde 38.702.051,80 TL. Bütçe Geliri elde edilmiştir. Tahmini Gelir Bütçesinin 
gerçekleşme oranı  % 78,87 olmuştur.  Tahmini Gelir Bütçesinin gerçekleşme 
oranının düşük olması nedenlerinden birisi  Akçaova mevkiinde bulunan Belediyeye 
ait arsalar ile Toplu Konut İdaresinden Belediyemize verilen konutlarla 
Gökkuşağı’nda bulunan belediyemize ait konutların ülkemizde  yaşanan kriz 
nedeniyle satışının yapılamamasından ve torba yasa tasarısında vadesi geçmiş vergi 
ve diğer borçlar için yapılacak gecikme zammı indirimi veya affı söz konusu 
olduğundan belediyemize borcu olan mükellefler bu yasadan yararlanmak için 
borçlarını yatırmadıklarından kaynaklanmıştır. 
    
             2010 YILI BÜTÇE GİDERİ OLARAK 
NEV’İ  BÜTÇE TAHMİNİ 

TL 
GERÇEKLEŞEN  
GİDER TL 

 ORAN    
( % )       

PERSONEL GİDERİ 7.929.485,00 TL. 7.926.798,93 TL. 99,97 
SOS.GÜV.KUR.DEVLET 
PRİMİ GİDERİ 

1.179.581,00 TL.           1.424.581,69  
 

120,77 

MAL VE HİZMET ALIMI 17.656.135,00 TL. 13.338.642,02 TL. 75,54 
FAİZ GİDERLERİ 747.777,00 TL. 379.926,06 TL. 50,80 
CARİ TRANSFERLER 1.784.822,00 TL. 1.855.510,50 TL. 103,96 
SERMAYE GİDERLERİ 32.171.100,00 TL. 19.595.313,57 TL. 60,91 
SERMAYE 
TRANSFERLERİ 

100,00 TL. 121.016,07 TL. 121.016

YEDEK ÖDENEK 2.601.000,00 TL.   
TOPLAM 64.070.000,00 TL         44.641.788,84  69,68 
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            2010 Mali Yılı  Tahmini Gider Bütçesi 64.070.000,00 TL. olarak kabul edilmiş 
olup,   yıl içersinde 44.641.788,84 TL. Harcama yapılmıştır. Tahmini Gider bütçesinin 
gerçekleşme oranı %69,68 olmuştur. 2010 yılı tahmini bütçe giderinin düşük 
kalmasının nedenlerinden birisi 2010 yılı içinde tamamlanması düşünülen yol yapım 
çalışmaları ve arıtma tesisi inşatlarının bir kısmı bu inşaatlarla ilgili kredinin İller 
Bankasından kaynaklanan gecikme nedeniyle 2011 yılına  sarkmasından  
kaynaklanmıştır. 
   Belediyenin 2010 Mali yılı içersinde gerçekleşen gider bütçesinin %43,99 
oranı Yatırım harcamaları ile üretime yönelik giderler için   harcanmıştır. 

 
                             2010 yılı içerisinde Belediyemizin tüm giderleri ve borçları hak sahiplerine 

ödenmiş, fazla tahsil edilen gelirlerin iadesi yapılmış, para ve parayla ifade edilebilen 
değerler ile emanetler alınıp, saklanarak gerektiğinde ilgililere verilmiş veya 
gönderilmiştir. Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeler ilgili 
mevzuatında belirtilen  sürelerle düzenlenerek muhafaza edilmiş ve denetime hazır 
bulundurulmuştur. 2010 yılı içinde 2009 yılına ait hesap ve işlemlerimiz Belediye 
Meclis  Denetim Komisyonu ve Sayıştay tarafından denetimi yapılmıştır. 

                             Gerekli bilgi ve raporlar, Başkanlığa, Bakanlığa, Sayıştay’a ve Kamu Bilgi 
Sistemine Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen sürelerde düzenli olarak gönderilmiştir.   
 
        2010 yılı içersinde yapılan tahsilat işlemi 2010 yılı “Gelir Tarifesi” doğrultusunda 
yapılmış, yıl içersinde yoklama işlevi düzenli yapılarak vergi kaçakları en aza 
indirilmiş, süresinde vergi ve harçlar ile kira gibi gelirleri ödemeyenler hakkında takip 
işlevi sürdürülmüş, servis olanaklarıyla tahsilatı yapılamayan alacak  dosyaları  
Belediye Avukatına gönderilerek    borçlular hakkında İcra takibi yapılması 
sağlanmıştır.  
       Yıl içersinde alacaklarımızın tahakkuk tahsilat ve takibi yanında  tüm 
birimlerimizin 2011 yılı Gelir tarifesi hakkındaki görüşleri alınarak 2011 Yılı içersinde 
uygulanacak Gelir Tarifesi düzenlenerek Belediye Meclisimize sunulmuştur. 
 
        2010 Yılı gelir Bütçesi yukarıda belirtilen tabloda gösterildiği gibi yıl içersinde 
38.702.051,80 TL. tahsilat yapılarak Tahmini Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı 
%78.87 olmuştur.      
 
            Ayniyat servisimizde 4 personel görev yapmaktadır. Belediyemizin tüm 
menkul ve Gayrimenkullarının  kayıt altına alındığı bu servisimizde yıl içersinde 
yapılan doğrudan temin usulü Mal ve hizmet alımlarının izlenmesi, Taşınır İşlem  
fişleri düzenlenerek demirbaş kayıtlarının  yapılması ve ilgili birimlere teslimi ile tüm 
ödeme evrak ve yazışmalar servis çalışanlarımız tarafından yapılmıştır. 
            2010 yılı içersinde kiraların tahakkuk işlemi, yıl içersinde kiracıların takibi, 
boşalan dükkanların yeniden ihaleye çıkılmasını içeren işlemler ve ihale dosyasının 
hazırlanarak encümene sunulması, ihale sonucunda sözleşmelerin yapılması işleri ile 
Belediyemiz araç parkında bulunan araçların trafik sigortası ve diğer taşınmazların 
sigortalama işlerinin yaptırılması  ayniyat servisi çalışanları tarafından 
yürütülmektedir.  
             Ayrıca yıl içinde gerek duyulduğu zaman  2886 Sayılı yasa gereği 
Belediyemiz Gayrimenkullarının satış işlemi evrakları servisimiz tarafından 
hazırlanmaktadır. 
       
            Belediyemiz toptancı halinde 1 memur ve 2 işçi olmak üzere toplam 3 
personel çalışmaktadır. Yıl içersinde Toptancı Halinde bulunan  yaş sebze meyve 
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komisyoncularının giriş-çıkış yapılan meyve ve sebzelerin denetimi, hal dışında 
kaçak mal satışının önlenmesi için yapılan kontrol işlemi burada çalışan personelin 
katkılarıyla yapılmaktadır.  
     
    1.1. 4- Fen İşleri Müdürlüğü 
 
1- Sanayi altı yeşil alanda oturma grupları imalat işleri yapıldı. 
2- Düzen yolu tesviye işleri yapıldı. 
3- Kuranoğlu Benzinlik üstü yeşil alanda tamirat işleri yapıldı. 
4- Hamam önündeki kahvenin boya işleri yapıldı. 
5- Yayla için 2 adet seyyar köprü imalat işleri yapıldı. 
6- Yayla bölgesi kanal temizlik işleri yapıldı. 
7- Topaltı Sokakta yoldan rutubet alan evler için yol tamirat işleri yapıldı. 
8- Halil İbrahim Doğru el Caddesi yol kaplaması parke taşı ile kaplama yapıldı. 
9- Mustafa Muğlalı İş hanı yanındaki yeşil alan imalat işleri yapıldı. 
10- Karşıyaka Mahallesi Değirmen Deresinde yıkılan istinat duvarı tamirat işleri 
        yapıldı.  
11- Kermekent Sitesi karşısında yeşil alan imalat işleri yapıldı. 
12- Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi rogar tamirat işleri yapıldı. 
13- Gençlik Merkezi için 6 adet masa imalat işi yapıldı. 
14- Şehir çöplük yolu rotmiks tamirat işleri yapıldı. 
15- Soda - Süpüroğlu yolu rotmiks tamirat işleri yapıldı. 
16- Otopark inşaatın trafik işaretleri boyandı. 
17- Menteşe yapı kooperatifi içinde kalan eski binan yıkım işleri yapılıyor. 
18- Zahireciler pazarında imalat çalışmaları devam ediyor. 
19- Şehir içi muhtelif ebatlarda ızgara imalat işleri yapıldı. 
20- Kocahavuz Parkı güneş evinde çalışmalar devam ediyor. 
21- Şehir içi eksik olan trafik levhalarının montaj işleri yapıldı. 
22- Oyun grupları imalat işleri yapıldı. 
23- Karabağlar Yaylası Bağlarbaşı mevkii yol tesviye işleri yapıldı. 
24- Atatürk Bulvarı rotmiks tamirat işleri yapıldı.  
25- Otopark inşaatın trafik işaretleri boyanıyor. 
26- Yeni garaj içinde duba montaj işleri yapılıyor. 
27- Karabağlar yaylası Keyfoturağı – Ayvalı yolu el ile tesviye işleri yapıldı. 
28- Yağmurlar ile Kızıldağ’dan gelen yol üzerindeki ve rogar içindeki molozlar 
         temizlendi. 
29- Toptancı halinde bakım çalışmaları yapıldı. 
30- Orhaniye Mahallesi Filiz Sokağa yağmursuyu için büz döşendi. 
31- Karamehmet Mahallesinde korkuluk montaj işleri yapıldı. 
32- Hamam önündeki yeni restore edilen hamam için kuzulu kapı imalat işleri 
         yapıldı. 
33- Şehitlik Anıtı bayrak direkleri ipleri değiştirildi. 
34- Şehir içi yeşil alanlarda bulunan bankların tamirat işleri yapıldı. 
35- Recai Güreli Caddesi üzerinde bulunan trafik sinyalizasyon lambaları değiştirildi. 
36- Karşıyaka Mahallesi Vali Recai Güreli İ.Ö.Okulu yanında yeni yapılan yeşil 
        alana uyun grubu montaj işleri yapıldı. 
37- Sabri Acarsoy İ.Ö.Okulu yanında derenin temizlik işleri yapıldı. 
38- Kötekli Mahallesi Çevre Orman il Müdürlüğü yanında yol açma işleri devam 
        ediyor. 
39-  Muslihittin Mahallesi İzciler parkına oyun grubu montaj işleri yapıldı. 
40- Kırkahvesi yolu el ile tesviye işleri yapıldı. 
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41- Muslihittin Mahallesi Umut Sokak kaldırım düzenleme çalışmaları yapıldı. 
42- Karşıyaka Mahallesi Sarılar Sokakta rutubet alan evin tamirat işleri yapıldı. 
43- Karamehmet Mahallesi Kızıldağ Sokakta korkuluk montaj işleri yapıldı. 
44- Karşıyaka Mahallesinde yol içinde kalan direklerin yerleri değiştirildi. 
45- Kadın Dayanışma Merkezinde asmakat imalat işleri yapıldı.. 
46- Düğerek Mahallesi Şehit Mehmet Kara Sokakta yeşil alan düzenleme  
        çalışmaları tamamlandı. 
47- Tekyön uygulaması için trafik levhaları montaj işleri yapıldı. 
48- Orman İl Müdürlüğü ününde durak yeri açıldı. 
49- Şehitlik önü refüj tamirat işleri yapıldı. 
50- Polis Kademesi üstündeki yolların parke tamirat işleri yapıldı. 
51- Belediye parkı havuzu fayans kaplama işleri yapıldı. 
52- Karamuğla deresi içinde akan sular için beton işleri yapıldı. 
53- Kışla Parkı Düğün salonu inşaatı yıkım işleri yapıldı. 
54- Kooperatifler birliği yeşil alanların aydınlatması yenileme işleri yapıldı. 
55- Şehir içinde bulunan cam şişe kumbaraları tamirat işleri yapılıyor. 
56- Karşıyaka Mahallesi Çay Sokakta yol genişletme çalışmaları yapıldı. 
57- Kucamustafendi Caddesi üzerindeki tıkalı büzlerin tamirat işleri yapıldı. 
58- Besko Müdürlüğünün su arızalarından dolayı kazdığı yerlerin tamirat işleri  
        yapıldı. 
59- Düğerek Mahallesi karakol binasında tamirat işleri yapıldı. 
60- Zahireciler pazarı için kuzulu kapı imalat ve montaj işleri yapıldı. 
61- Doktorlar Sitesi altı yeşil alan aydınlatma lambaları yenilendi. 
62- Nazım Hikmet Parkı anfi tiyatro oturma grupları tamirat işleri yapıldı. 
63- Seyyar sahnenin bakım ve tamirat işleri yapıldı. 
64- 112 Evler yanı yeşil alan  bordür tamirat işleri yapıldı. 
65- Güneş evinde fayans ve kalebodur döşeme işleri yapıldı. 
66- Muhtelif etkinliklerden dolayı sahne ve tribünün kuruldu ve söküldü. 
67- Kuranoğlu Benzinlik üstünde yeşil alanların sulanmasında kullanılmak üzere su  
        deposu imalat işleri yapıldı. 
68- Kışla parkında sulama kullanılmak üzere su deposu imalat işleri yapılıyor. 
69- Kışla parkı spor tesislerinde yıkım çalışmaları için hazırlık yapılıyor. 
70- Ağaçtan Maket baca imalat işleri yapılıyor. 
71- Kooperatifler birliği yeşil alanların aydınlatması yenileme işleri yapıldı. 
72- Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde yıkım işleri yapılıyor. 
73- İsmet İnönü Caddesi ve Naipler Sokakta yağmur suları için büz döşeme 
        çalışmaları yapıldı. 
74- İsmet Tayyaresinin bakım çalışmaları yapıldı. 
75- Sanayi sitesi yol tesviye işleri yapıldı. 
76- Yeni hizmet binası önü bozulan parke taşlarının tamirat işleri yapıldı. 
77- Hacı şerif ağa Sokata büz döşem çalışmaları yapıldı. 
78- Muslihittin Mahallesi Barış ve Umut Sokaklarında kaldırım düzenleme 
        çalışmaları devam ediyor. 
79- Kötekli Mahallesinde yeni açılan yolların tesviye işleri yapıldı. 
80- Yeni restore edilen Hamamın aydınlatma lambaları montaj işleri yapıldı. 
81- Ayvalı – Sece yolu el ile tesviye edildi. 
82- Basmacı Deresi kenarında korkuluk montaj işleri devam ediyor. 
83- Atatürk Bulvarı altında yeni açılan yolların dolgu işleri devam ediyor. 
84- Kocamustafendi Caddesi üzerinde aydınlatma direkleri akrajları ve rogar tamirat  
        işleri yapıldı.. 
85- Zahireciler pazarında çalışmalar tamamlandı. 
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86- Şehir içi kasis montaj işleri yapıldı. 
87- Şehir içi eksik olan trafik levhaları montaj işleri yapıldı. 
88- Şehir içinde çöken yerlerin tamirat işleri yapılıyor. 
89- Makine İkmal servisinde araçların periyodik bakımları yapıldı ve arızaları 

giderildi. 
90- Aylık Müdürlük toplantısı 09/07/20010 tarihinde yapılmış olup yapımı devam 

eden ve ihalesi hazırlanan dosyalar hakkında bilgi alış verişi yapılmıştır. 
91- Karşıyaka Mahallesi Süleyman Sarıbaba Sokakta merdiven imalat işleri 
        yapılıyor. 
92- Saatli Kule caddesinde rogar imalat işleri yapıldı. 
93- Kuranoğlu Benzinlik istasyonu üstünde yeşil alan içine kent spor aletleri montaj  
        işleri yapıldı. 
94- Obam sitesi yeşil alan içine kent spor aletleri montaj işleri yapıldı. 
95- Özbekler evi boşaltıldı. 
96- Ramazan çadırı kuruldu. 
97- Orhaniye Mahallesi 2 Nolu Sokakta yağmur sularının drenajı için PVC boru 
        döşendi. 
98- İsmet İnönü Caddesi ve Naipler Sokakta yağmur suları için büz döşeme 
        çalışmaları yapıldı. 
99- Hacı şerif ağa Sokata büz döşem çalışmaları yapıldı. 
100- Muslihittin Mahallesi Barış ve Umut Sokaklarında kaldırım düzenleme 
        çalışmaları yapıldı. 
101- Basmacı Deresi kenarında korkuluk montaj işleri yapıldı. 
102- Genç yapı kooperatifi yeşil alan imalat işleri yapıldı. 
103- Aylık Müdürlük toplantısı 06/08/20010 tarihinde yapılmış olup yapımı devam 

eden ve ihalesi hazırlanan dosyalar hakkında bilgi alış verişi yapılmıştır. 
104- Kent spor aletlerinin etrafına bordür taşı döşeme işleri yapıldı. 
105- Kurşunlu Cami yanı meydandaki mozaik tamirat işleri yapıldı. 
106- Kurşunlu Caddesi üzerindeki rogar ve havalandırma tamirat işleri yapıldı. 
107- Karşıyaka Mahallesi Yağmur Sokakta yağmursularının drenajı için büz döşendi. 
108- Uğur Mumcu Bulvarı sanayi kavşağında tamirat işleri yapıldı. 
109- Karşıyaka Mahallesi Kader Sokakta yol kaplama beton tamirat işleri ve 
         merdiven imalat işleri yapıldı. 
110- Cumhuriyet Meydanında yağmursularının drenajı için rogar imalat işleri yapıldı. 
111- Muslihittin Mahallesi halı saha altında ( Sertaç Market arkası) yeşil alan imalat  
        işleri yapılıyor. 
112- Saatlikule Caddesi üzerindeki rogar ve havalandırma tamirat işleri yapıldı. 
113- Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde cep kapatma işleri yapıldı. 
114- Referandum için seçim sandıklarının sevkıyatları yapıldı. 
115- Karşıyaka Mahallesi Süleyman Sarıbaba Sokakta merdiven imalat işleri yapıldı. 
116- Saatli Kule caddesinde rogar imalat işleri yapıldı. 
117- Baki Soydan Çakıl ocağı etrafına güvenlik önlemi için çit çekildi. 
118- Kötekli Mahallesinde yeni açılan yolların tesviye işleri yapıldı. 
119- Atatürk Bulvarı altında yeni açılan yolların dolgu işleri devam ediyor. 
120- Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde yıkım işleri yapılıyor. 
121- Trafik sinyalizasyon lambaları ve ses yayın cihazlarının periyodik bakımları  
         yapıldı. 
122- Aylık Müdürlük toplantısı 13/09/20010 tarihinde yapılmış olup yapımı devam 

eden ve ihalesi hazırlanan dosyalar hakkında bilgi alış verişi yapılmıştır. 
123- Güneş evinde bakım çalışmaları yapıldı. 
124- Portatif sahnenin bakım onarım işleri yapıldı. 
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125- Cumhuriyet Meydanı aydınlatma direk yerleri hazırlandı. 
126- Hidromek kepçenin çamurlukları polyesterden yapıldı. 
127- Düğerek Mahallesi Fuat ardıç Caddesinde yol istinat duvarı imalat işleri yapıldı. 
128- Atatürk Bulvarı altında ( Arıcılar Derneği önü) yeşil alan imalat işleri yapıldı. 
129- Konakaltı Kültür Merkezinde Logo imalat işleri yapıldı. 
130- Orhaniye Mahallesi 18 nolu Sokakta yağmur suları için büz döşendi. 
131- Muslihittin Mahallesi halı saha altında ( Sertaç Market arkası) yeşil alan imalat  
        işleri yapılıyor. 
132- Makine İkmal servisinde araçların periyodik bakımları yapıldı ve arızaları 

giderildi. 
133- Aylık Müdürlük toplantısı 11/10/20010 tarihinde yapılmış olup yapımı devam 

eden ve ihalesi hazırlanan dosyalar hakkında bilgi alış verişi yapılmıştır. 
134- Muhtelif yerlere konulacak olan çöp kovalarının ve kül tanklarının bakım onarım 
        çalışmaları yapıldı. 
135- Mezarlıkların badana işleri yapıldı. 
136- Mezbahanenin boya işleri yapıldı. 
137- Kurban çadırları kuruldu. 
138- Yekap parkı oyun grupları değiştirildi ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. 
139- Mustafa Muğlalı Sokakta rogar imalat işleri yapıldı. 
140- Açık Pazar yerinde rogarlar yükseltildi. 
141- Düğerek Mahallesi hayvan pazarında elektrik işleri ve boya badana işleri yapıldı. 
142- Yeni Mezarlığın elektrik işleri yapıldı.  
143- Şehir içi duba montaj işleri yapılıyor. 
144- Düğerek Mahallesi Fuat Ardıç Caddesinde yol istinat duvarı imalat işleri yapıldı. 
145- Atatürk Bulvarı altında ( Arıcılar Derneği önü) yeşil alan imalat işleri yapıldı. 
146- Cumhuriyet Meydanı anıt çevresi bakım onarım işleri yapıldı. 
147- Orhaniye Mahallesi 18 nolu Sokakta yağmur suları için büz döşendi. 
148- Şadırvanda çeşme tamirat işleri yapıldı. 
149- Menteşe Yapı Kooperatifi yolları tesviye işleri yapılıyor. 
150- Muslihittin Mahallesi halı saha altında ( Sertaç Market arkası) yeşil alan imalat  
        işleri yapılıyor. 
151- Atatürk Bulvarı altında yeni açılan yolların dolgu işleri devam ediyor. 
152- Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde yıkım işleri yapılıyor. 
153- Aylık Müdürlük toplantısı 11/11/20010 tarihinde yapılmış olup yapımı devam 

eden ve ihalesi   hazırlanan dosyalar hakkında bilgi alış verişi yapılmıştır. 
154- Kurban kesim çadırları söküm işleri yapıldı. 
155- Şehir içi çöp kovası montaj işleri yapılıyor. 
156- Düğerek Mahallesi Pazar yerinde tamirat işleri yapıldı. 
157- Yayla kanal temizlik işleri yapıldı.Düğerek Mahallesi Stad Sokakta kaldırım  
            tamirat işleri    yapıldı. 
158- Asar dağı kenar korkuluk demirleri dikildi. 
159- Düğerek Mahallesi stad sokakta kaldırım işleri yapıldı. 
160- Çıraklık Eğitim önünde büz döşeme işleri yapıldı. 
161- Düğerek Mahallesi Şehit Celal Camlıbel Sokakta yol istinat duvarı imalat işleri 
           yapılıyor. 
162- Parke şantiyesinde briket döküm işi yapılıyor. 
163- Köpek barınağında tel çit çekiliyor. 
164- Oyun grupları tamirat işleri yapılıyor. 
165- Bio-stabilazasyon yerinde kaynak işleri yapıldı.. 
166- Tamirhanede oturma bankları ve duba boya işleri yapılıyor. 
167- Kışla parkındaki büfenin boya işleri yapılıyor. 
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168- Yeni Hizmet binasında elektrik işleri yapıldı. 
169- Bahçeyeka su deposu, Konakaltı ve Tamirhanede bakım çalışmaları yapıldı.  
170- Kent meydanı ve stadyum önü yeşil alan aydınlatma lambaları bakım  
           çalışmaları yapıldı. 
171- Eski hizmet binasında paratonerin topraklama işleri yapılıyor. 
172- Kışla parkı büfenin tesisatları döşeniyor. 
173- Pazar yeri elektrik bakım onarım çalışması yapıldı. 
174- Toki arıtma tesisinde bakım onarım çalışması yapıldı. 
175- Kapak kerestelerden kalıplık tahta kesim işleri yapılıyor.  
176- Cumhuriyet Kadınları Derneği için mutfak dolabı imalat işleri yapılıyor. 
 
 

2010 YILI İHALELİ İŞLER 
 

S.NO İŞİN ADI  SÖZLEŞME 
BEDELİ 

1.  Muğla Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi inşaatı işi   4.655.148,53-
Euro 

6.462.649,91-TL.  
2.  Güven Meltem, Sardunya,1., Devetaşı, Okul, 

Yıldırım,Anıl, Cem ve 119 nolu Sok. beton parke taşı ile 
kap. yap. işi 

87.893,33

3.  Otopark otomasyon sistemi yap. İşi 49.795,00
4.  Otopark güvenlik kamerası sistemi yapılması işi 29.999,00
5.  Muhtelif Sokaklarda parke yol ve kaldırım yap. işi 674.589,81
6.  Arasta Sokak sağlıklaştırması yapılması işi 1.572.476,40
7.  Saburhane deresi konsol ve istinat duvarı yapılması işi 65.504,70
8.  Kanlıkuyu Mevkii yol düzenlemesi yapılması işi  639.820,02
9.   

Yeni mezarlık etrafı tel çit yapılması işi 
10.  Düğerek Mahallesi Köprü yapılması işi 34.512,00
11.  Hizmet - İtfaiye binası tadilat yapılması işi 68.666,59
12.  Kötekli pazaryeri yapılması işi 134.440,00
13.  Düğerek Mah. Mehmet Şeker Cad. Şht. Ali Çetin Sok. 

Şht. Erol Gökçeoğlu Sok. Stad Sokak yolların sathi 
kaplama yapılması işi 97.590,39

14.  Eski sanayide 5 Sokağın sıcak asfalt ve parke kaldırım 
yapılması işi 116.968,20

15.  Kanalizasyon atıksu bağlantısı yapılması işi 4.388.126,00-TL.
16.  Pazar yeri, Zakkum Sokak civarı ve İstmet İnönü caddesi 

asfalt yapılması işi 115.200,00
17.  Demir alınması  427.200,00-TL.
18.  Akaryakıt Alınması  748.260,00-TL.

19.  Çimento alımı 9000 torba 48.600,00-TL
20.  03 Çine Kumu alımı 64.500,00-TL.
21.  Kilitli beton parke taşı alımı 21.500,00-TL.
22.  Reklettifli şerit ayırıcı Denlinatör alımı 28.000,00-TL.
23.  Elektrik malzemesi alımı  44.286,05-TL.
24.  Rokmiks malzemesi alımı  60.000,00-TL.
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    1.1. 5- İmar Şehircilik Müdürlüğü 
       1- 480 adet imar durumu belgesi çizildi ve Resmi Dairelerle yazışma yapıldı 
       2- 300 adet yapı ruhsatı verildi 

3- 609 adet kullanma izni verildi 
4- 240 adet su basman vizesi verildi 
5- Sığınak Komisyonu ile birlikte sığınak kontrollerine gidildi. 
6- Çeşitli konularda vatandaştan gelen taleplerin yerlerinde inceleme yapılarak 
    gerekli  işlemler yapıldı. Talep sahiplerine cevap verildi. 
7- Vatandaştan gelen şikayetlere istinaden yerlerinde inceleme yapılarak gerekli 
     işlemler   yapıldı. 
8- Kat irtifak ve mülkiyetine esas projeler onaylandı. 
9- Onaylanan yapı kullanma izin belgeleri ve yapı ruhsatları çoğaltılarak  
     müdürlüklere,  odalara, muhtarlıklara gönderildi. 
10- Mezarlık çalışmalarına devam edilmiştir. Aplikasyon, iş bitirme dosyası, imar  
      uygulaması dosyası kontrol edilmiş ve Encümene yazılmıştır.  
11- Serbest Harita Mühendisleri tarafından hazırlanan   H.U.S. (Aplikasyon)  

             dosyalarının gerekli kontrolleri yapılıp, Subasman Kotu Tutanakları 
             hazırlandı. 

12- Basit onarım kapsamında 35 adet onarım ön izin belgesi düzenlendi 
13- Gerekli görüldüğünde personelle toplanılıp, işleyiş ile ilgili sorunlar, görüş ve  
       öneriler paylaşıldı. 
14- Tescilli yapıların envanter çalışması başlatıldı.Tüm tescilli yapılara ait dosya  
       incelemesi ve 402 adet tescilli yapıya ait fotoğraf çekimi yapıldı. 
15- Zahire Pazarındaki çalışmalar tamamlandı. 
16- Yıkım izinleri verildi. 
17- Jeolojik ve jeofizik etüdü kontrol edildi, tutanakları tutuldu. Zemin etüd  
      arazilerine  gidildi. 
18- Kamulaştırma dosyaları hazırlandı. 
19- Park Bahçe Müdürlüğü tarafından yapılan yeşil alanların proje uygulama ve 
      aplikasyon işlemleri yapıldı. 
20- Fen İşleri tarafından yapılan çalışmaların aplikasyon işleri yapıldı. 
21- Muğla Marmaris yolu Kötekli kavşağı alt geçit proje çalışmaları yapıldı. 
22- Arasta Bölgesi Sokak sağlıklaştırma projesi Koruma Kurulundan geçti.  
23- Arasta Bölgesi Sokak sağlıklaştırma projesi ihale edilerek yapım işine  
       başlandı. 

 
    1.1.6- Temizlik İşleri Müdürlüğü 

 
Park Bahçe Birimi 
İmar planında yer almış yeşil alanların düzenlenerek hemşerilerimizin hizmetine 
sunularak kent yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanmaktadır. 2010 yılı 
faaliyetleri olarak, 
 

1-Yıl boyunca Mahalle ve sokaklardaki temizlik, mevcut park ve yeşil alanların 
temizlik, budama gibi rutin işleri düzenli olarak yapıldı. 
2- Muğla İŞKUR İl Müdürlüğünden alınan 15 adet işçimizle Narlı Üretim 
Merkezimizde bitki üretimi, Eğer Gediği – Şehitlik arası çift taraflı Bitkilendirme ve 
Düğerek Mahallesinde 1 adet park yapımı tamamlandı. 
3- Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı ile Akaylar ekmek fabrikası arasındaki 
bölümde çevre düzenlemesi yapıldı 
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4- Öğretmen evi karşısında sert zemin çalışması ve Düğerek girişinde 1 adet park 
tamamlandı.  
5- Park ve mesire yerleri yaz dönemince keneye karşı önlem amacıyla ilaçlandı. 
6- Genç Yapı Koop. yapılmakta olan parkın toprak dolgu işleri yapıldı ve 
yeşillendirme tamamlandı. 
7- Sertaç marketin yanında park yapımı tamamlandı. 
8- Kışla Parkı düzenleme çalışmaları tamamlandı. 
9- Genç Yapıdaki 3 adet park tamamlandı. 
10- Açık alan spor aletleri ile ilgili ihale yapıldı, 10 takım teslim alındı. 
11- Alınan Spor Aletleri, Musluhittin Mh Esnaf Kefalet altı park, Kötekli Mh OBAM 
Sitesi, Emirbeyazıt Mh Genç Yapı, Düğerek giriş, Karamehmet Mh Kuranoğlu 
üstü, Kiramettin Mh Basmacı Dere yanı, Hacırüstem mh Mutluluk Ormanı üstü, 
Emirbeyazıt Mh TOKİ Yerleşkesi, Musluhittin Mh Kocahavuz Parkı mevkilerine 
montajları tamamlandı. 
12- Bayram zamanlarında mezarlıkların bakım ve temizliği yapıldı. 
13- Hacırüstem Mahallesinde mutluluk orman üstündeki alan; açık alan spor 
aletleri ve çocuk oyun grubu kurulması için alan düzenlendi, montajı tamamlandı. 
14- Park bahçe ihalesine çıkıldı, 2010 yılı için ihaleyi alan firma yine ihaleyi 
kazanarak iş başı yaptı. 
15- Yekap 1 parkı, Kuranoğlu Üst kısım, Emek Sitesi Parkı, 75. Yıl Anaokulu 
Parkı, Recai Güreli Okulu karşısı, Genç Yapı, Mutluluk Ormanı üstündeki 
parklarda yeni çocuk oyun grupları çocuklarımızın hizmetine sunuldu. 
16- 2010 yılı içerisinde yeşil alanlarımızı 294.818 m2 den 362.869 m2’ ye 
çıkarttık. 

 
Temizlik İşleri Birimi 

1- Yıl boyunca talep eden ev ve işyerlerine YEKAP bidonu verildi. 
2- İlaçlama işinde çalışan personele yönetmeliğe uygun şekilde sağlık raporu 
alındı ve kıyafetleri yenilendi. 
3- Yaz dönemi haşere ilaçlaması tamamlandı. 
4- Kış dönemi haşere ilaçlaması tamamlandı. 
5- Kömür ve kalorifer denetimleri Çevre ve Orman Müdürlüğü ile birlikte düzenli 
olarak yapıldı. 
6- Aralık ayı içerisinde Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile birlikte Kalorifer 
yakıcıları ve apartman yöneticileri için seminer verildi. 
7- Vidanjör atıklarının arıtılması için oluşturulmuş Stabilizasyon Havuzunun 25 m3 
demir tank çatlak nedeni ile 20m3 plastik tank ile değiştirildi.  
 8- Cam kumbaraların yenilenmesi yapıldı. 
9- Ambalaj atıklarının toplanması işinde ÇEVKO tarafından yönlendirilen ve 
lisansı olan firma EGDAŞ ile sözleşme yapılarak işyeri teslim edildi. 
10- Ambalaj atıklarının toplanması işinde ÇEVKO tarafından yönlendirilen ve 
lisansı olan firma EGDAŞ ile ambalaj Atığı Yönetim Planı hazırlanarak Bakanlığa 
sunuldu. EGDAŞ firmasına 55 adet YEKAP sepeti yaptırıldı ve talep eden yerlere 
dağıtımı yapılarak toplam 130 adete ulaşıldı. 
11- Toplanan ambalaj atıkları aylık 75 tondan 110 tona çıkarıldı. 
12- Şehir içindeki eskimiş olan çöp kutuları ve varilleri yenileri ile değiştirildi. 
13- Muğla Engelliler Derneği ile 10.000 adet pet şişe ve kola kutusu vb 
malzemeler için 2 adet manuel tekerlekli sandalye için protokol imzalandı ve 
kampanya sonunda 8 adet Muğla Belediyesi, 8 adet de EGDAŞ olmak üzere 16 
adet manuel tekerlekli sandalye derneğe teslim edildi. 
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14- Kış döneminde kül tanklarının yenileme ve boyama çalışmaları yapıldı. 
Zamansız çöp çıkaranlar için mahalle bazında yapılan denetimlerde Orhaniye mh, 
Emirbeyazıt ve Musluhittin mahallesi denetimleri haftalık olarak yapıldı. 
15- Recai Güreli, Hasan Ercan ve Özen Türk, Cumhuriyet ve İsmet Çatak 
caddelerinde apartman yöneticilerine çöp bidonu aldırmak için denetimler yapıldı. 

 
Haşere Mücadelesi   
       Çevre ve insan sağlığını tehdit eden haşere ile mücadele çalışmaları yine çevre 
ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle yürütülmektedir. 
 
 Denetim Hizmetleri 
        Zabıta Müdürlüğünden görevlendirilen zabıta personeli ile Muğla İl Çevre 
Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan çevre denetim ekibi ile aralıksız sürdürülmektedir. 

 
Mukad-Bir 

1- Katı Atık Depo Sahasının ÇED raporu onaylandı ve uygulama projeleri 
bakanlığa sunuldu. 
2- Katı Atık Düzenli Depo sahamız için Jeolojik etüt ve haritalama çalışmaları 
tamamlandı. 
3- Kamulaştırma için dava açıldı, mahkeme kararını verdi ve kamulaştırma 
ücretlerinin bir kısmı üye belediyelerden toplandı ve hak sahiplerine ödenmeye 
başlandı. 
4- Katı Atık Düzenli Depo sahamızın içerisinde kalan hazineye ait yerler Milli 
Emlak Müdürlüğü adına tescil ettirildi ve birliğimiz adına tescil için de Orman 
Bölge Müdürlüğünün görüşü bekleniyor. 
5- Katı Atık Düzenli Depo sahamızın büyük çoğunlu Mücavir Alan dışında olduğu 
için İl Özel İdaresine imar planlarına başlanılması için başvuru yapıldı. 

 
1.1.7- İtfaiye Müdürlüğü  

 
1) İtfaiye hizmetlerinin ifasında daha başarılı,daha bilinçli olması bakımından 

Müdürlükçe haftanın 3 günü öğleye kadar tatbiki, öğleden sonra yangınlara    
ulaşımla ilgili Muğla’mızın yapısı üzerine ders verilmiştir. 
 2) Günlük bakımları dışında cumartesi günleri kullandığımız araç ve gereçlerin 
genel bakımları yaptırılmıştır. 
 3) Sürekli 32 kişinin yemek yediği, yatıp kalktığı, hizmet binasının günlük 
temizliği dışında Pazar günleri  umumi temizlik  yaptırılmıştır. 
 4) Şehrimizin muhtelif semtlerinde bulunan Yeraltı Yangın Muslukları ve Yer 
altı yangın su depoları belirli aralıklarla kontrol yaptırılmıştır. 
 5) Lüzumlu hallerde Fen İşleri İnşaatlarına ve asfalt çalışmalarında su 
ihtiyaçlarına yardımcı olunmuştur. 
 6) İçme suyu ihtiyaçlarının dışındaki  su verme ve kilitli kalan Apartman dairesi 
kapılarının açılması  Belediyemiz Meclisinin belirlediği ücret karşılığı yaptırılmıştır. 
 7) Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü 01.01.2010– 31.12.2010 dönemine ait kapı 
açma, su verme,pankart asma karşılığında aldığı ücret toplamı;9.845.86. TL.’dır.  
 8) Yaz aylarında suyu yeterli olmayan vatandaşların içme suyu 
ihtiyaçları,düğün ve mevlit merasimi yapan kişilerin tören yeri alan sulaması ve 
kullanma suyu ihtiyaçları ücretsiz karşılanmıştır. 
 9) Milli bayramlarda şehrimizin muhtelif yerlerine ve Atatürk Anıt Meydanı 
bayraklarla süslemesi yaptırılmıştır. 
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 10) Milli bayramlarda Atatürk Heykeli ve Atatürk Anıt meydanı yıkama 
yapılmıştır. 
            11) 2010 yılında meydana gelen yangınlar ve kurtarma çalışmaları ile ilgili 
istatistikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 

Yılı 
Ev 

Yangını 
İşyeri 

Yangını 
Araç 

Yangını 

Ot-Anız-
Orman 
Yangını 

Sel- 
Su 

Baskını 
Trafik Kaza 
Kurtarma 

Toplam

2010 32 
 

12 
 

3 
 

2 
 

10 
 

20 
 

79 
 

 
 12) Park Bahçe Müdürlüğüne ait su havuzlarının temizlenmesine ve su ile 
dolmasına yardımcı olunmuştur. 
 13) İlimiz dahilindeki camilerin tuvaletleri ve etrafları yıkanmıştır. 
 14) Belediyemizce yapılan etkinliklerde süsleme ve yıkama işleri İtfaiye 
Müdürlüğünce yapılmıştır. 
 15) Belirli aralıklarla tüm İtfaiye personeli ile nazari ve tatbiki olarak eğitim 
yapılmaktadır. 
 16) Şehrin muhtelif yerlerindeki çöp toplama yerleri belirli aralıklarla yıkama 
yapılmıştır. 
 17) Valilik kupası maçları nedeniyle kışla futbol sahası sulandı. 
 18) İtfaiye Müdürlüğü olarak şehir içi su arızalarında suculara yardımcı 
olmaktayız. 
 19)  Açık Pazar yeri,  Akyol Pazar yeri ve Alt geçit her hafta yıkama 
yapılmıştır. 
 20) Kanalizasyon çalışmaları sırasında tozlu yollar sulama , çamurlu alanlar 
yıkama yapılmıştır. 
 21) Menteşe Devlet Hastanesi ve Kışla Parkındaki çam ağaçlarının zararlı 
böceklerinin toplanması için merdivenli arazöz görevlendirilmiştir. 
           22)2010 Yılında;İl Jandarma Komutanlığı personeline, 75.Yıl Bağımsız Ana 
 Okulu öğretmen ve öğrencilerine, Muğla Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğretmen ve 
 Öğrencilerine,    Çiftlik Köyü İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerine,   Koca  
Mustafa Efendi İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerine, Kötekli Salih Zeki Gür 
  İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerine, Sabri Acarsoy  İlköğretim Okulu  
öğretmen ve öğrencilerine,  Muğla Askerlik Şubesi Başkanlığı personeline,  Muğla  
Kireç sanayi A.Ş. personeline,  Muğla Özbekler Evi personeline, Ş.İbrahim  
Karaoğlanoğlu  İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerine olmak üzere toplam 11  
adet yangın ve depreme karşı nasıl tedbir alacağımızı bilgilendirmek için tatbiki ve 
 nazari olarak eğitim verilmiştir. 
 23) Muğlaspor’un kendi sahasında oynadığı maçlarda tedbir amaçlı 1 arazöz 
ve 1 ekip devamlı görevlendirilmiştir. 
 24) İtfaiye ekibince, asansörde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmaktadır. 
 25) Şehir içindeki ağaç dallarının budanması için Park Bahçe ekibine 
merdivenli arazöz görevlendirilmektedir. 
 26) İtfaiye Müdürlüğünce kış mevsimi girerken bacaların temizlenmesi için 
yerel Televizyon ve Radyolara demeç ve Belediyemiz hoparlörlerinden halkımıza 
anons yapılmaktadır. 
           27) Belediyemiz İtfaiye personeli her gün düzenli olarak sportif faaliyetlerde 
bulunmaktadır. 
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 28) Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü 24 saat iş, 24 saat istirahatlı olmak üzere 2 
vardiya halinde çalışmaktadır. İtfaiye Müdürlüğü sürekli görevi başında hazır olup ilk 
işi yangınlara müdahale etmektir. Geri kalan zamanlarda yukarıda belirtilen görevleri 
yapmaktadır. 
 
    1.1.8- Zabıta Müdürlüğü  

 
       -Gezici Ekipler 
       Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde hiçbir seyyar satıcıya izin 
verilmediğinden dolayı takiplerinin yapıldığı,yaya kaldırım,yol işgalleri,görünüm 
bozucu şeylerin takibi (İzinsiz yapılan İşyeri ön kısmı pergoleleri) , halkın merhamet 
duygularını ve inançlarını istismar eden dilencileri toplayarak şehir dışına çıkarılması, 
ani gelen şikayetlerin değerlendirilmesi  vb. görevlerin takibi yapılmış ve 
yapılmaktadır. 
  
       -Denetimler 
       5393 sayılı Belediye Kanunun 51 maddesi doğrultusunda işyerlerinin denetimleri 
yapılmakta,bu denetimlerde umumun yiyip içmesine,yatıp kalkmasına,taranmasına 
temizlenmesine,eğlenmesine mahsusu yerler ile bu yerlerde satılan ve kullanılan 
ürün ve eşyaların temizliğine,sağlığa uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat 
etmek,ruhsat ve eklerdeki belirtilen  şartlara uyulup uyulmadığını ilgili kanunlar 
gereğince ilgili kurum ve kuruluşlar ile periyodik olarak yapılmaktadır. 
       Umuma açık yerlerin denetimleri Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumlar ile 
İlimizde kurulan İl Gençlik Komisyonu ve Milli Eğitim Denetim Komisyonu ile birlikte 
yapılmaktadır.  
       Belediye zabıta Müdürlüğünce  971 adet işyeri denetlenmiştir.Yapılan kontroller 
ve alınan ihbarlar sonucu yapılan denetimlerde,üretim yeri belli olmayan , Veteriner 
raporu bulunmayan,midye,balık ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri  
müsadere edilerek ,veteriner ve doktor raporu ile imhası sağlanmaktadır. 
  
       Ekmek ve simit gramaj   kontrolleri sık,sık yapılmakta olup eksik gramajlı üretilen 
ekmek ve simitler müsadere edilerek,fakirlere dağıtılmakta olup suçu işleyenler 
hakkında yasal işlemler yapılmaktadır. 
       Müdürlüğümüzce ve Emniyet-Jandarma kolluk kuvvetlerince yapılan 
denetimlerde gelen şikayetlerde yapılan kontrolde verilen ihtar ve yapılan ikazlara 
riayet etmeyenlere 1608 sayılı yasaya göre 338 adet İdari Yaptırım Tutanağı Tanzim 
edilerek Encümene sevki sağlanmış olup Encümence toplam 392.254,158 TL para 
cezası verilmiştir. Kabahatler Kanuna göre işlenen suçlardan 86 adet  İdari yaptırım 
karar tutanağı suçlarına ise 6.106,00 TL para cezası kesilmiştir.İşyeri açma ve 
Çalışma ruhsatı almadan işyeri açıp çalıştıran 15 işyeri ruhsat alıncaya kadar 
kapatılmıştır.Umuma açık İşyerlerinden 2 işyeri işyerinde kumar oynatmaktan dolayı 
Valilik oluru ile 7 gün süre ile kapatılmıştır. 
        Pazar yerlerinden gelen şikayetler anında değerlendirilmektedir.  
 
       -Ruhsat İşleri 
       İşyeri açma ve Çalışma ruhsatları 10 Ağustos 2005 tarihli İşyeri açma ve 
Çalışma Ruhsatları yönetmeliği çerçevesinde  Sıhhı,Gayrısıhhı Müessese ruhsatları 
ve Umuma açık işyerlerinin ruhsatları olarak Ruhsat Şubemizce yerine getirilmekte 
olup,Belediyemiz sorumluluk bölgemizdeki tüm işyerlerinin ruhsat kontrolleri 
yapılmak,tespit edilen ruhsatsız işyerlerine yönetmelik çerçevesinde  gerekli işlemler 
yapılmakta olup ruhsat alınması sağlanmaktadır. 
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       İşyeri açmak  için müracaatta bulunanlardan  Sıhhi Müesseselerden 373 
işyerine,Gayrı Sıhhi Müesseselerden 101 işyerine,umuma açık yerlerden 62 işyerine  
olmak üzere toplam 536 işyerine ruhsat verilmiştir. 
 
       -Şikayetlerin Değerlendirilmesi 
       Belediyemize ve Müdürlüğümüze gelen yazılı,sözlü ve her türlü şikayetler 
yerinde incelenerek,şikayetin giderilmesi  hususunda gerekli yazılı ihtarlar verilmekte, 
ihtar süresi dolanların takipleri yapılmakta, uymayanlar ve şikayeti gidermeyenler 
hakkında yasal işlemler yapılmakta olup, konu hakkında şikayet sahiplerine geri 
bildirimde bulunulmaktadır. 
       Müdürlüğümüzce 2010 yılında 232 adet şikayet dilekçesi incelenerek gereği 
yapılmış,sonuçtan şikayet sahiplerine bilgi verilmiştir. 
 
       -Trafik İşleri  
       Belediyemiz bünyesinde  kurulan Belediye Trafik Komisyonu Belediyemiz 
sınırları ve mücavir alanları içerisinde ,trafik olarak kanun ve yönetmelikler 
çerçevesinde  belediyeye verilen görevler olarak  
       Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde 5393 Sayılı Belediye 
Kanununun 15’inci maddesinin (p) bendi gereğince toplu taşımacılık ve servis 
işletmeciliği yapan Belediye Meclisi ve Belediye  Trafik Komisyonu tarafından alınan 
kararların uygulanması takipleri yapılmıştır. 
       Belediye Santral Garaj Yönetmeliği çerçevesinde santral garajın  nizam ve 
intizamı sağlanmakta,garaj harici yolcu indirme ve bindirme yapan araçların  takipleri 
yapılmakta olduğu 
       Belediyemiz sınırları içerisinde Belediye denetimli  toplu taşımacılık yapan 
araçların durak giriş ve çıkışları ile yol güzergahlarında gerekli denetimleri yapılmakta 
olduğu 
       Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde ana arterler,bulvar, cadde ve 
sokaklarda trafik akışının sağlanması,trafik akışını engelleyen araçların 
parklaşmasını önlemek ve yaya kaldırım işgali yapan araçların  işgalini engellemek 
için gerekli tedbirleri almak için fiziki düzenlemelerin  yapılmış olduğu ve takiplerin 
yapıldığı, 
       Yapılan denetim ve takiplerde yukarıda belirtilen kurallara  uyulmadığı tespiti 
halinde 1608 sayılı yasaya ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre yasal işlemler 
yapılmaktadır  
       Vilayet Makamındaki İl Trafik komisyon toplantılarına katılım sağlanmaktadır. 
  
       -Çevre Konuları 
       Mahalli Çevre Kurulunca ilimizde hava kirliliğinin önlenmesi bakımından alınan 
kararlar doğrultusunda Çevre İl Müdürlüğü ile birlikte denetim programları 
hazırlanmış ve program doğrultusunda denetimler yapılmıştır. 
       Hava kirliliğin önlenmesi bakımından alınacak önlemler çerçevesinde kömürlerin 
toplu tüketim yeri olan kaloriferli apartmanlarda kalorifer kazan yakıcılarına yanma 
teknikleri  konusunda  ve Apartman Yöneticilerine, Makine Mühendisleri Odası 
işbirliği ile görsel olarak 1 günlük eğitim semineri verilmiştir. 
       Belediyemizden izin almadan gelişi güzel yasak olan yerlere afiş, el ilanları 
asarak görünüm bozan ve çevre kirliliği yaratan konular da gerekli uyarılar yapılmış 
uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılmıştır. 
       Çevre Temizlik Müdürlüğüne 3 Zabıta memuru,   görevlendirilmiş çevre ve 
fosseptik  konusunda denetim ve takiplerinin anında yapılması sağlanmıştır.  
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       Gürültü Yönetmeliği çerçevesinde gürültü ölçüm cihazı ile gelen şikayetlerin 
değerlendirilerek gereği yapılmaktadır. 
       Çevrede görüntü kirliliğine ve trafiğin olumsuz yönde etkilenmesine sebebiyet 
veren hurda araçlar  toplatılması sağlanmıştır. 
  
       -İmar İle İlgili Görevler 
       3194  Sayılı İmar Kanunu ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu göre, Belediye 
zabıtasınca yapılması gereken,  görevlerin yerine getirilmesi sağlanmaktadır.    
  
       -Pazar Yerleri 
       Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde kurulan pazarlarımız 
       -Çarşamba günü yöre üreticilerinin ürettikleri malların pazarlanması için kurulan 
üretici pazarı 
       -Perşembe günü Şehir merkezinde kurulan Pazar yeri 
       -Cumartesi günü Düğerek Mahallesinde kurulan  Pazar yeri 
       -Pazar günü Muslihittin Mahallesi Akyol semtinde kurulan Pazar Yeri 
       Halkımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapmalarını, pazar 
yerlerindeki   nizam ve intizamları  sağlanmak amacıyla yapılan kontrollerde, 
Belediye Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde belirlenen pazar yerleri Kuralları ile ilgili 
emir ve yasakların takiplerine  göre denetimleri  yapılmış, uymayanlar hakkında 
yönetmelik doğrultusunda işlemler yapılmıştır. 
       Çevre kirliliğini önlemek temiz bir çevre elde etmek amacıyla, pazarcı esnafına, 
belediyemizce çöp poşetleri dağıtılarak,tezgahlarından çıkan çöpleri çöp poşetlerine 
konulmasını sağlamak, amacıyla gerekli denetim ve kontroller 
yapılmakta,uymayanlar hakkında  ilgili  kanunlar gereğince yasal işlemler 
yapılmaktadır. 
       Tüketicinin korunması  ve hileli satışların önlenmesi amacıyla Pazar yerlerine 
halkımızın aldıkları malların kontrolünü yapmak için Belediyemizce terazi konmuştur.  
       Pazar yerlerinden gelen şikayetlerin, anında yerinde değerlendirilmesi 
sağlanmaktadır. 
  
       Büro Görevleri 
       Valilik ve Kamu Kurumlarından gelen evrakların ve Belediyemiz bünyesindeki 
tüm birimlerden gelen evrakların kaydı, havalesi, dağıtımı ve çıkışı ile dosyalama ve 
arşivleme işlemleri yapılmaktadır.İçeriklerine göre evraklar, ilgili ekiplere verilmekte, 
ekiplerin yapmış olduğu çalışma neticesinde düzenlenen raporlara göre evrak ilgili 
birime yazılmaktadır.           
 Günlük ve haftalık raporlardan sonra her ay sonunda, Müdürlüğümüzün aylık 
faaliyet raporları düzenlenerek, arşivlenmektedir.              
 Memur personelin,nöbet,çalışma programı, izin, rapor, özlük işlemlerine ait 
tebliğler, kayıtlar ve üst yazılar yazılarak, takibi yapılmaktadır.               
 1608 sayılı ceza ve 5326 sayılı kabahatler kanunun takibi ve sonucu tutulan 
tutanaklar, Ceza Defterine işlenip, Encümen’e havale yazışmaları hazırlanarak ilgili 
müdürlüğe gönderilmektedir.  
        
       Tutulan İdari Yaptırım Tutanakları ve İdari Yaptırım Kararları 
       Belediye Zabıta Müdürlüğümüzce ve Emniyet-Jandarma kolluk kuvvetlerince   
yapılan denetimlerde ve  gelen şikayetlerde yapılan kontrolde verilen ihtar ve yapılan 
ikazlara riayet etmeyenlere,1608 sayılı kanuna göre belediye encümenine sevk 
edilmekte olup ,  Belediye encümenince verilen ceza kararlarının ilgililere  tebligatları 
yapılarak tahsili için gelir servisine gönderilmesi sağlanmaktadır. 
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       5326 sayılı  Kabahatler Kanuna göre işlenen suçlara da, İdari Yaptırım kararları 
tanzim edilerek tahsilatı için gelir servisine gönderilmesi sağlanmaktadır. 
      
       Eğitim Faaliyetleri 
       Belediyemizde görev yapmakta olan zabıta personelinin, mevcut mevzuatlar ve 
değişen mevzuatlar  ile  zabıta görev yetki ve sorumlulukları konuları ile özel 
kanunlar ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin izahı, personelin  bilgi ve 
becerilerinin artırılması,halkla ilişkilerin geliştirilmesi ve iletişim konuları hususunda, 
Müdürlüğümüzce her ay belirli günlerde hizmet içi eğitim düzenlenmektedir. 
       Zabıta personelimiz ile her hafta yapılması gereken ve yapılan işler ile  değişen 
mevzuatlar ve alınan kararların uygulanması hakkında bilgilendirme toplantılar 
yapılmaktadır. 
  
       Çalışma Saatleri 
       Zabıta Personeli sabah 08.00-20.00 ,Gece Nöbetçileri olarak  olarak da   20.00-
08.00 saatleri arasında 2 vardiya olarak çalışılmaktadır. 
       Bütün personel hafta sonlarında dönüşümlü olarak  1 gün izin  haftalık iznini 
kullanmaktadır. 
       İlimizde pazar kurulan günleri pazar yeri görevlileri sabah 06.00-17.00 saatleri 
arasında  görev yapmaktadırlar. 
       Milli, dini Bayramlar ve özel günlerdeki anma programları ile olağanüstü 
durumlarda çalışma programları,  Müdürlükçe ayrıca düzenlenmektedir. 
        
       Özel Kanunlar ile Belirlenmiş Görevler 
        
       4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu 
       İlgili Kanun gereğince tüm işyerlerinde ve Pazar yerlerinde satışa sunulan mal ve 
hizmetlerin fiyat listelerinin görünür bir yere asılmasını sağlamak amacıyla gerekli 
denetimleri yapılmakta olup uymayanlar hakkında ilgili kanun gereğince yasal işlem 
yapılmaktadır. 
       Sanayi Ticaret Müdürlüğü koordinesindeki Satıcıların ve Tüketicilerin 
anlaşmazlık konularında tüketiciyi korumak amacıyla Tüketici Hakem Heyeti 
toplantılarına katılım sağlanmıştır. 
        
       394 Sayılı Hafta Tatili  Kanunu 
       Kanun gereğince hafta tatili olan Pazar günleri hafta tatilinden Pazar günleri 
kanunca belirlenen yerlerin çalışması hususunda kanundan faydalanmak isteyen 
esnaflara hafta tatili ruhsatları verilmekte,Pazar günleri gerekli denetimler yapılmakta 
olup, hafta tatili ruhsatı almadan işyerini açanlar hakkında yasal işlemler yapılmaktır. 
        
       Fakir ve Muhtaç Kimselere Yardım Konusu 
       Belediyemizden fakir maaşı ve yardımı için müracaatta bulunan vatandaşların 
mali durumları hakkında ve cezaevinde yatmış olan hükümlülerin mali durumları  
hakkında istenilen tahkikatların yapılması sağlanmış,Belediyemizden fakir maaşı 
alanlara gıda yardımı ve kışlık yakacak yardımı dağıtım işleri yapılmıştır.   
       
       Protokol Görevleri 
       Milli ve Dini Bayramlar ile Özel gün ve kutlama programları çerçevesinde 
Belediyemizce yapılması gereken tüm protokol görevlerinin yapılması sağlanmakta  
       Resmi bayram ve günlerinde tören alanına çelenk konulması ve programa iştirak 
edilmesi sağlanmakta, 
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       İlimizde yapılan  festival ve kültürel etkinliklerinde temel atma ve açılış 
törenlerinde gerekli protokol görevlerinin yapılması sağlanır. 
       Vilayet Makamında yapılan toplantılara Başkanlık adına katılım sağlanmaktadır. 
 
       Güvenlik Hizmetleri  
       Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerini 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine 
Dair kanun hükümleri dairesinde korumak ve güvenliğini sağlamakla amacıyla, Valilik 
Makamınca alınan onay gereğince,  hizmet satın alma yoluyla Özel Güvenlik 
personeli çalıştırılmaktadır 

       Bina girişlerinde patlayıcı madde vs. nitelikte maddelerin herhangi bir şekilde 
içeri sokulmaması, devlet malına zarar verilmemesi ve personelinin zorla işten alı 
konmaması için çanta, koli, kutu gibi kapalı eşyalar kontrol edilmekte; yangın, sabotaj 
ve hırsızlığın önlenmesi için gerekli tedbirler alınarak, gerektiğinde kanunun vermiş 
olduğu zor kullanma yetkisi kullanılarak, bu tür haksız fiil ve olayların önlenmesi ve 
kamu hizmetinin esenlikle yürütülmesi sağlanmaktadır. 

       Bu çalışmalar, Belediyemiz hizmet binaları girişleri ve bina  önlerindeki  trafik 
bölümünde; belediyemiz personelinin ve işlem yaptırmak üzere belediyemize gelen 
vatandaşların araçlarını düzenli olarak park yapmalarını  kontrol etmek,Belediye 
Santral Garajının giriş kapıları ve bekleme salonları ve  Pazar yerlerinin girişlerinde 
gerekli güvenliğin sağlanması amacıyla  görevlendirme yapılmaktadır. 

       5188 sayılı kanuna göre,Valilik Makamınca düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi 
Kimlik Kartı  ve özel güvenlik teçhizatı  ile görev yapmaktadır. 

1.1.9- Veteriner İşleri Müdüdürlüğü  
 

     2010 yılı bütçemiz 1.044.590,00 TL dir. Bütçe gerçekleştirmesi % 57 olmuştur. 
2010 yılı bütçesi rakamından  594.613,91 TL harcama yapılmış ve  449.976,09 TL 
kalmıştır. 
     
 1- Genel kamu hizmetleri:  
      - Personel giderleri : 198.307,16 TL 
 2- Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri: 42.946,50 TL 
 3- Mal ve hizmet alım giderleri : 344.071,98 TL.  bunun 209.589,48TL kısmı hizmet 
destek personel alımı personel maaşları 
 4- Cari transferler     : 5.545,92 TL 
 5- Sermaye giderleri : 3.742,35 TL 
 
GELİRLER: 
2010 yılında kesilen hayvan sayıları ve kesim gelirleri 
AYLAR 
(2010 YILI) 

BÜYÜKBAŞ 
KESİMSAYISI 

KÜÇÜK BAŞ 
KESİM SAYISI 

KESİM GELİRİ 
Kdv hariç 

Ocak 182 120 7.286,49 TL 

Şubat 146 150 8.951,87 TL 

Mart 229 157 11.078,07 TL 

Nisan 273 350 14.602,71 TL 
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Mayıs 270 719 16.384,50 TL 

Haziran 310 678 16.819,01 TL 

Temmuz 469 1022 23.207,75 TL 

Ağustos 352 751 21.539,13 TL 

Eylül 350 613 16.737,06 TL 

Ekim 262 228 12.763,20 TL 

Kasım 199 149 16.851,55 TL 

Aralık 179 81 17.701,11 TL 

Toplam 3221 5018 167.185,01 TL 

 
  
       Toplam 2010 yılı içerisinde kesilen toplam hayvan sayıları 3221 adet büyükbaş, 
5018 adet te küçükbaş hayvandır.  Kdv hariç toplam kesim gelirimiz 2010 yılı 
içerisinde 167.185,01 TL’ dir. Ayrıca diğer gelirlerimizden de bahsetmek gerekirse; 
 
       2010 yılı içerisinde muayene denetleme harcı, muayene menşe,muayene rapor 
ücretti dağılımları aylara göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
 
AYLAR 
(2010 YILI) 

Muayene denetleme 
harcı 

Muayene menşe 
geliri 

Muayene rapor ücreti 

Ocak   957,00 TL 150,00 TL 257,46 TL 

Şubat 1.155,00 TL 201,60 TL 199,99 TL 

mart 1.383,00 TL 298,00 TL 277,09 TL 

Nisan 2.141,00 TL  419,24 TL 189,82 TL 

Mayıs 2.526,00 TL 353,10 TL 100,00 TL 

Haziran 2.861,50 TL 482,10 TL 62,71   TL  

Temmuz 3.887,00 TL 586,70 TL 54,24   TL  

Ağustos 3.640,50TL 710,70 TL 74,58   TL  

Eylül 2.895,05TL 570,20 TL 121,87  TL 

Ekim 2.731,00TL 585,50 TL 396,62  TL 

Kasım 1.509,00TL 585,30 TL 176,20  TL 
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Aralık 2.260,80TL 790,50 TL 379,67  TL 

Toplam 27.946,85 TL 5.732,94 TL 2.290,25 TL 
  
 Yani 2010 yılı içerisinde muayene ücretlerinden toplam 35.970,04 TL gelir elde 
edilmiştir. Yine 2010 yılı içerisinde nakliye, buz satışı, su kullanım ücreti, işgal 
ücreti(oda kullanım ücreti) 
 
 
AYLAR 
(2010 YILI) 

Nakliye geliri Buz satışı+soğuk 
hava geliri 

Su kullanım geliri+ 
işgal(oda kullanım) geliri 

Ocak 1.172,52 TL  300,00 TL 

Şubat 1.222,11 TL   

Mart 1.378,76 TL  170,00 TL 

Nisan 1.804,62 TL  170,00 TL 

Mayıs 1.751,88 TL  270,00 TL 

Haziran 2.382,96 TL 1.293,10 TL 170,00 TL 

Temmuz 2.654,94 TL 2.740,44 TL 303,39 TL 

Ağustos 2.104,05 TL 4.014,24 TL 170,00 TL 

Eylül 1.967,60 TL 2.221,88 TL 170,00 TL 

Ekim 1.910,58 TL 756,69 TL 150,00 TL 

Kasım 1.868,81 TL  100,00 TL 

Aralık 1.951,82 TL  340,00 TL 

Toplam 22.170,65 TL 11.026,35  TL 2.313,39 TL 
 

2010 yılı içerisinde nakliye, buz satışı, su kullanım ücreti, işgal ücreti(oda 
kullanım ücreti) toplam gelirimiz 35.510,39 TL’dir. Mera fonu ve KDV aşağıda tabloda 
gösterilmiştir. 
 
AYLAR 
(2010 YILI) 

Mera fonu %18 KDV 

Ocak 269,17 TL 1.567,33 TL 

Şubat 339,71 TL 1.866,97 TL 

Mart 427,11 TL 2.292,47 TL 

Nisan 530,70 TL 3.003,31 TL 

Mayıs 668,31 TL 3.277,70 TL 
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Haziran 658,53 TL 3.700,71 TL 

Temmuz 963,87 TL 5.161,23 TL 

Ağustos 847,15 TL 4.988,90 TL 

Eylül 626,26 TL 3.796,30 TL 

Ekim 592,30 TL 2.853,16 TL 

Kasım 526,60 TL 1.509,00 TL 

Aralık 724,30 TL 3.618,42 TL 

Toplam 7.174,01 TL 37.635,50 TL 
   

Mera fonu aylık olarak Tarım İl Müdürlüğüne yatırılmaktadır. 
2010 yılı içerisinde ; 

Gider bütçemizin ağırlıklı kalemini personel giderleri, hizmet alımları ve enerji 
giderleri teşkil etmektedir. 

Gider olarak en çok harcamayı gerektiren kalemler personel gideri, hizmet 
alım gideri,  enerji gideri ve diğer cari harcamalar olmuştur. 

Gider kalemi içinde Barınağın ( personel gideri + ilaç medikal malzeme + 
bakım onarım giderleri + yakıt gideri) 120.000,00  TL   civarında gideri mevcuttur. 

Ayrıca harcanan 594.613,91 TL’lik bölümde yıllık tutarı 130.000,00 TL olan 
memurların maaşları da mevcuttur.  

Yıllık barınak giderleri ve memur maaşları harcamanın 594.613,91 TL ‘lik 
bölümden düşüldüğünde mezbaha giderleri toplamda 340.000,00 TL olmaktadır. 

Müdürlüğümüzün toplam yıllık geliri ise (mezbaha olarak) 330.000,00 TL 
civarındadır. 
 
  1.1. 10- Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

 
 Uğur Mumcu’ yu Anma Töreni 

25 Ocak 2010 Adalet ve Demokrasi haftası etkinlikleri çerçevesinde İzmir 
Milletvekilimiz Sayın Kemal ANADOL’ un konuşmacı olarak katıldığı Uğur 
MUMCU anısına “Edebiyat, Tarih ve Politika konulu söyleşi gerçekleştirildi. 

 10 Nisan 2010 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 
KILIÇDAROĞLU’ nun Belediyemiz tarafından yaptırılan katlı otopark açılışı 
için Muğla’ya gelişi ve organizasyonu. 

 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Çerçevesinde 
kutlamaları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri 
çerçevesinde  Cumhuriyet Meydanı’nda ücretsiz halk konseri düzenlendi. 
Konserde Yusuf GÜNEY sahneye çıktı. 

 Dünya Çevre Günü kutlamaları çerçevesinde afiş, duyuru ve kamera ve 
fotoğraf çekimi yapıldı. 

 Üniversiteye yeni kayıt zamanında öğrencilerin bilgilendirilmesi için danışma 
masası kuruldu. 

 19. Kültür Şenliği organizasyonu yapıldı. 
 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, 29 Ekim Cuma günü 

Gazi   Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde “Cumhuriyet Bir Devrim 
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Çiçeğidir”  adlı sergisi, Cumhuriyet Meydanından başlayan fener alayı 
yürüyüşü ve son  olarak Ozan – Gülay konseri ve havai fişek gösterilerinin yer 
aldığı  organizasyonlar yapıldı. 

 09 Ağustos 2010 tarihinde Türk Hava Yolları Genel Müdürü Sayın Doç. Dr. 
Temel KOTİL’ in katılımıyla gerçekleştirilen “Markalaşma ve Küresel Bir Başarı 
Öyküsü Türk Hava Yolları” adlı söyleşinin organizasyonu gerçekleştirildi. 

 16 Eylül 2010 tarihinde Muğla Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu “Avrupa 
Hareketlilik Haftası” etkinlikleri çerçevesinde yapmış olduğu aktivitelerinin 
organizasyonu gerçekleştirildi. 

 14 Aralık 2010 tarihinde Muğla Belediyesi ve Aydın Doğan Vakfı tarafından 
ortaklaşa düzenlenen 27. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması 
sergisinin organizasyonu. 

 Muğla Uluslararası Ahşap Heykel sempozyumunun organizasyonu 
gerçekleştirildi. 

 “Verimliliği Arttırma Projesi Bilinçlendirme Toplantıları” organizasyonu 
gerçekleştirildi. 

 03-06 Kasım tarihinde YADEX 2010 fuarına katılım sağlanarak belediyemizin 
hazırlamış olduğu tanıtım broşür, kitapçık ve cd’ lerinin tanıtımı yapıldı. 

 Muğla Kent Kültürü dergisinin 8.’inci sayısı çıkarıldı.  
 Yeni tanıtım broşürleri yapıldı.  
 Günlük rutin yazışmalar yapılmakta. 
 Web sayfası güncellemeleri yapıldı.  
 Günlük diğer birimlerimizce yapılan işlerin, fotoğraf ve video çekimi yapıldı. 
 Halkın belediyeden beklentilerini öğrenmek için “Vatandaş Memnuniyet 

Anketi” yapıldı. 
 Belediye Başkanı ve Mahalle Muhtarları arasındaki iletişimi güçlendirmek için 

periyodik olarak muhtarlar yemeği organizasyonu yapıldı. 
 Personelin niteliğinin ve uzmanlık bilgisinin arttırılması için çeşitli eğitim 

seminerlerine katılım gerçekleştirildi. 
 Belediyeler Birliğinin, Avrupa Birliğinin, İçişleri Bakanlığının, Sağlıklı Kentler 

Birliğinin düzenlemiş olduğu konferans ve seminerlere katılım gerçekleştirildi. 
 Üniversitenin Basın Yayın Birimiyle bazı organizasyonlarda işbirliği yapılarak 

destek sağlandı. 
 Birimler arası iletişimi kolaylaştırmak amacıyla her birime kısa kodlu yeni 

telefonlar verildi. 
 İhtiyaç sahibi birimlere yeni bilgisayarlar, yeni yazıcılar tahsis edildi. 
 Birimimiz bünyesinde bulunan belediye santraline FCT cihazı alındı. 
 Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda UPS güç kaynağı alındı. 
 NAS yedekleme ünitesi alındı.  
 Yeni mevzuat ve icra takip programları kurulumu gerçekleştirildi. 
 Halkın düşünce ve önerilerini almak için info@mugla.bel.tr belediyemizin mail 

adresine dilek ve şikayetlerini bildirmeleri sağlandı. 
 Birimimiz bünyesinden bir personelin Kent Konseyi yönetim kuruluna katılımını 

sağlanarak, Kent Konseyinin çalışmaları yakından takip edildi. 
 Birimimiz  bünyesine 2 memur, 1 elektronik tekniker alınarak istihdam 

sağlandı. Böylelikle birimimizin organizasyon şemasının yeniden 
düzenlenmesi gerçekleştirildi. 

 Birimimiz bünyesi altında yer alan bilgi işlem servisinde e-belediye 
uygulamalarının ve Kent Bilgi sisteminin oluşturulması ile ilgili eksiklerin 

mailto:info@mugla.bel.tr
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giderilmesi ve sistemin tam olarak işletilmesi ile ilgili olarak çalışmalar 
yapılarak üst yönetime rapor olarak sunuldu. 

 Yerel basında belediyemizle ilgili yer alan haberlerin arşivlenmesi düzenli 
olarak gerçekleştirildi. 

 Muğla’nın tarihini ve kültürünü anlatan “Muğla Karabağlar Yaylası” adlı kitabın 
basımı gerçekleştirilerek Muğla halkının Muğla Tarihi ve Kültürü ile ilgili geniş 
bilgiler edinme imkanı sağlandı. 

 Belediyemiz tarafından restore edilen Hamam ve Kültür Evleri ile ilgili kitapçık 
ve broşürlerinin hazırlanıp basılarak dağıtımı gerçekleştirildi. 

 Veteriner İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen “Hayvan Sevgisi 
Öğretilmesi” adlı panellerin organizasyonları gerçekleştirildi ve yerel basında 
yer alması sağlandı. 

 Şikayet ve Başvuruların mümkün olan en kısa zamanda sonuçlandırılması için 
info@mugla.bel.tr belediyemiz mail adresine gelen dilek ve şikayetler 
cevaplanarak şikayet sahiplerinin bilgi edinmeleri sağlandı. 

                                 
    1.1.11- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü  
Müdürlüğümüz bünyesinde 2010 yılında;  
 TOPLANTI: 1066 
 PANEL: 18 
 SERGİ: 220 
 KONSER: 63 
 KOKTEYL: 53 
 KENT MECLİSİ: 13 
 SEMİNER: 52 
 TİYATRO: 81 
 SES CİHAZI: 437 
 KONFERANS: 25 
 FUAR: 6 
 DÜĞÜN: 113 
 FESTİVAL: 17 
 ŞENLİK: 21 
 YARIŞMA: 5  
Olmak üzere toplamda 2190 adet etkinlik gerçekleşmiştir. 
 
Bu etkinlikler çerçevesinde salon tahsislerinden elde edilen toplam gelir yaklaşık 
44.342.00 TL’dir. 
 
Kış ve Yaz Dönemi olmak üzere 2 dönemde kurs açılmış; toplam 19 dalda 

yetişkinlere açılan kış dönemi kurslarına 1063 kişi, çocuklara 9 dalda açılan yaz 
dönemi kurslarına da 572 çocuğumuz müracaat etmiştir. 

 
Belediyemiz bünyesinde Türk Sanat Müziği Korosu, Türk Halk Müziği Korosu, 

Çocuk Korosu ve Kent Orkestrası 2010 yılında da çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu 
yıl ayrıca Belediyemiz bünyesinde Belediye Bandosu oluşturulmuş olup, çalışmaları 
devam etmektedir. 

 
2010 yılında toplam 150 öğrencimize öğrenim yardımı, 56 ihtiyaç sahibine fakir 

maaşı bağlanmış olup, 140 kişiye de her ay ücretsiz yemek verilmiştir. Ayrıca 110 
kişiye de ramazan ayında ve kış aylarında gıda ve yakacak yardımı yapılmıştır. 

mailto:info@mugla.bel.tr
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Önümüzdeki yıllarda da bu yardım ve faaliyetlerimiz devam edecektir. 
 

 
 

TOPLANTI, PANEL, KONFERANS ve  SEMİNERLER 
 
 

SIRA 
NO 

TARİH YAPILAN FAALİYETLER YER 

1 05.01.2010 Kent Konseyi Konakaltı 

2 06.01.2010 
Mimarlar Odası Toplantısı 

 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

3 08.01.2010 Belediye İmar İşleri Toplantısı Konakaltı 

4 10.01.2010 
Kimya Mühendisleri Odası 

Toplantısı 
Konakaltı 

5 11.01.2010 Kent Konseyi Toplantısı Konakaltı 

6 18.01.2010 
Öğretmen ve İdarecilere Öğrenme 

ve Öğretme Stratejileri 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

7 19.01.2010 
Sağlık Müdürlüğü Ruh sağlığı 

Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

8 20.01.2010 
Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı 

Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

9 23.01.2010 
İnşaat Mühendisleri Odası Genel 

Kurulu 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

10 24.01.2010 
Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Odası 

Toplantısı 
Konakaltı 

11 24.01.2010 
Birikim Yapı Kooperatifi Genel 

Kurulu 
Konakaltı 

12 
30-31.01.2010 

Tarileri 
Mimarlar Odası Toplantısı Konakaltı 

13 01.02.2010 
Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Odası 

Toplantısı 
Konakaltı 

14 05.02.2010 Kent Konseyi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

15 
11-12.02.2010 

Tarihleri 
Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı 

Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

16 13.02.2010 Elvan Yapı Kooperatifi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi
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17 13.02.2010 
Çağdaş Yaşamı Destekleme 

Derneği 
Konakaltı 

18 14.02.2010 
Cemre Yapı Kooperatifi Genel 

Kurulu 
Konakaltı 

19 18.02.2010 
Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı 

Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

20 19.02.2010 
Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı 

Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

21 20.02.2010 İmece Yapı Kooperatifi Konakaltı 

22 20.02.2010 Sınav Dergisi Dershanesi Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

23 21.02.2010 Dayanışma Kurulu Konakaltı 

24 26.02.2010 Şoförler Odası Genel Kurulu Konakaltı 

25 26.02.2010 Kanser Bilgilendirme Toplantısı 
Sekibaşı Kadın 

Dayanışma Derneği 

26 28.02.2010 
Dayanışma Kooperatifi Genel 

Kurulu 
Konakaltı 

27 01.03.2010 Kariyer Topluluğu Toplantısı Konakaltı 

28 04.03.2010 Şoförler Odası Toplantı Konakaltı 

29 05.03.2010 Eğitim Sen Konferansı Konakaltı 

30 06.03.2010 Sabih Kanadoğlu Konferansı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

31 06.03.2010 Eğitim Sen Seminer 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

32 07.03.2010 Kesk Tecavüz Forumu Konakaltı 

33 08.03.2010 
Kadın Komisyonu Kadın Yoksulluk 

Paneli 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

34 09.03.2010 Muğla Ticaret Odası Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

35 11.03.2010 Ticaret Odası Eğitim Semineri Konakaltı 

36 12.03.2010 
Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal 
Marşının Kabulü Konferans 

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Kültür Merkezi
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37 13.03.2010 Kariyer Topluluğu Toplantı Konakaltı 

38 15.03.2010 Meme Kanseri Paneli Konakaltı 

  39 18.03.2010 
Milli Eğitim Müdürlüğü Şehitleri 

Anma Programı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

40 18.03.2010 Tabipler Odası Toplantı Konakaltı 

41 19.03.2010 
Yiyecek İçecek Maddeleri Üretenler 

Derneği 
Konakaltı 

42 21.03.2010 Belediye İş Sendikası Genel Kurulu Konakaltı 

43 26.03.2010 Ticaret Odası 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

44 27.03.2010 
Yatağan Anadolu Lisesi Veli 

Toplantısı 
Konakaltı 

45 28.03.2010 
İnsan Hakları Derneği Konakaltı 

Toplantı 
Konakaltı 

46 02.04.2010 Milli Prodüktive Merkezi E-Belediye Konakaltı 

47 02.04.2010 Muğla Tabip Odası 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

48 03.04.2010 Ş.İ.K.İ.Ö.O. Veli Toplantısı Konakaltı 

49 07.04.2010 Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

50 07.04.2010 Kent Konseyi Toplantı Konakaltı 

51 
14-16.04.2010 

Tarihleri 
Müftülük Toplantı 

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Kültür Merkezi

52 16.04.2010 Karacan Dershanesi Konferans Konakaltı 

53 17.04.2010 
Dayanışma Yapı Kooperatifi 

Toplantısı 
Konakaltı 

54 18.04.2010 Muğla Tabip Odası Toplantı Konakaltı 

55 21.04.2010 Ticaret Odası Toplantı Konakaltı 

56 21.04.2010 Mpm Su Verimliliği Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi
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57 21.04.2010 Kesk Kadın Meclisi Konakaltı 

58 23.04.2010 Çocuk Esirgeme Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

59 24.04.2010 Diş Hekimleri Odası Toplantı Konakaltı 

60 30.04.2010 Kent Konseyi Kentlilik Bilinci Konakaltı 

61 02.05.2010 Türk Ocakları Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

62 06.05.2010 
Ticaret Odası İnsan İlişkileri ve 

İletişim Toplantısı 
Konakaltı 

63 07.05.2010 MPM Kurum Kültürü Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

64 09.05.2010 Esnaf Odaları Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

65 13.05.2010 MPM Kalite Yönetimi Konakaltı 

66 14.05.2010 Mimarlar Odası Toplantı Konakaltı 

67 15.05.2010 Su Konut Yapı Kooperatifi Toplantı Konakaltı 

68 16.05.2010 Emek Sitesi Genel Kurulu Konakaltı 

69 16.05.2010 İnsan Hakları Derneği Toplantı Konakaltı 

70 20.05.2010 Ticaret Odası Toplantı Konakaltı 

71 21.05.2010 Tapu Kadastro Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

72 24.05.2010 
Ataması Yapılmayan Öğretmenler 

Platformu 
Konakaltı 

73 26.05.2010 Nazmi Zehra İyibilir İ.Ö.O. Toplantı Konakaltı 

74 26.05.2010 Kız Teknik ve Meslek Lisesi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

75 30.05.2010 Pembe Köşk Yapı Kooperatifi Konakaltı 

76 31.05.2010 Muğlaspor Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi
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77 04.06.2010 Mpm Liderlik ve Takım Çalışması Konakaltı 

78 12.06.2010 
Felegraf ve Sinema Amatörleri 

Derneği Toplantı 
Konakaltı 

79 12.06.2010 Muğlaspor Toplantı Konakaltı 

80 17.06.2010 Fem Dersanesi Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

81 26.06.2010 Kooperatif  Toplantısı Konakaltı 

82 03.07.2010 
Cumhuriyet Kadınları Derneği 

Toplantı 
Konakaltı 

83 08.07.2010 Elektrik Mühendisleri Odası Toplantı Konakaltı 

84 08.07.2010 Ali Nesin Söyleşi Konakaltı 

85 16.07.2010 
Cumhuriyet Kadınları Derneği 

Toplantı 
Konakaltı 

86 16.07.2010 
Muğla Sanayi ve Ticaret Odası 

Panel 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

87 21.07.2010 İnşaat Mühendisleri Odası Toplantı Konakaltı 

88 23.07.2010 
Muğla Belediyesi Kanalizasyon 
Müdürlüğü İş Güvenlik Çalıştayı 

Konakaltı 

89 30.07.2010 Aktur Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

90 03.08.2010 Ekolojik Kent Toplantısı Konakaltı 

91 04.08.2010 Sağlık Müdürlüğü Toplantı Konakaltı 

92 04.08.2010 Ekolojik Kent Toplantısı Konakaltı 

93 05.08.2010 İKK Baro Bilgilendirme Toplantısı Konakaltı 

94 06.08.2010 Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni Konakaltı 

95 09.08.2010 THY Toplantısı Konakaltı 

96 20.08.2010 Ticaret Odası Toplantısı Konakaltı 
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97 21.08.2010 NT Kitapevi Konferans 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

98 28.08.2010 Yemen BAĞIŞ Toplantı Konakaltı 

99 03.09.2010 
Zabıta Müdürlüğü Çiçek Satış 

Toplantısı 
Konakaltı 

100 04.09.2010 Aktur Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

101 04.09.2010 Kimya Mühendisleri Odası Konakaltı 

102 06.09.2010 Muğla Barosu Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

103 17.09.2010 AB Demokrasi Haftası Paneli Konakaltı 

104 18.09.2010 Zaman  Gazetesi Toplantı Konakaltı 

105 21.09.2010 Ticaret Odası Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

106 23.09.2010 Efor Turizm Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

107 02.10.2010 Türk Tarım Orman Sendikası 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

108 02.10.2010 Veteriner Hekimler Odası Konakaltı 

109 07.10.2010 Valilik Toplantı Konakaltı 

110 13.10.2010 Esnaf  Kooperatifi  Toplantısı Konakaltı 

111 14.10.2010 MPM Ticaret Odası Toplantısı Konakaltı 

112 14.10.2010 Panel Konakaltı 

113 15.10.2010 
Muğla Tabip Odası Maliye Sigortası 

Paneli 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

114 15.10.2010 AB Demokrasi Haftası Konakaltı 

115 19.10.2010 Devrim Gazetesi Kuruluş Yıldönümü Konakaltı 

116 20.10.2010 Kadastro Müdürlüğü Paneli Konakaltı 
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117 21.10.2010 Elektronik Toplantı Konakaltı 

118 22.10.2010 Edak Toplantısı Konakaltı 

119 22.10.2010 Türk Ocakları Konferans Konakaltı 

120 23.10.2010 
Harita ve Kadastro Derneği Genel 

Kurulu 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

121 23.10.2010 Muğla Barosu Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

122 27.10.2010 Geka Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

123 30.10.2010 Muğla Tabip Odası Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

124 06.11.2010 Türsab toplantı Konakaltı 

125 08.11.2010 Muğla Ticaret Odası Toplantı Konakaltı 

126 09.11.2010 Muğla Çevrecileri Toplantı Konakaltı 

127 10.11.2010 ADD Konferans Konakaltı 

128 11.11.2010 Pamukkale Turizm Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

129 12.11.2010 
M.Ü. Sağlık M.Y.O. Bilgilendirme 

Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

130 23.11.2010 İl  Özel İdare Kurul Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

131 24.11.2010 İnşaat Mühendisleri Odası 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

132 25.11.2010 Kadına Şiddet Toplantısı Konakaltı 

133 26.11.2010 Ali TEZEL Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

134 27.11.2010 
Türk Diyanet Vakıf Sen 4. Genel 

Kurulu 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

135 27.11.2010 
Ev Eksenli Çalışanlar Sigortası 

Toplantısı 
Seki başı kadın 

dayanışma derneği 

136 30.11.2010 Sağlık Müdürlüğü Toplantı Konakaltı 
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137 01.12.2010 Sağlık Müdürlüğü Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

138 02.12.2010 Sağlık Müdürlüğü Toplantı Konakaltı 

139 05.12.2010 TGB Yalçın KÜÇÜK Paneli Konakaltı 

140 17.12.2010 
Gökkuşağı Kadın Aile Derneği 

Mevlana Haftası 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

141 18-19.12.2010 Kimya Mühendisleri Odası 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

142 22.12.2010 MEM Üniversiteye Hazırlık Semineri
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

143 26.12.2010 
Yücelen Hastanesi Hamilelik, 

Kısırlık, Doğum Semineri 
Konakaltı 

144 29.12.2010 Piri Reis Koleji Çocuk Eğitimi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

145 09.12.2010 Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

146 10.12.2010 Muğla Tabip Odası Toplantı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

147 10.12.2010 Muğla Kadına Şiddet Paneli Konakaltı 

148 10.12.2010 
Temizlik İşleri Müdürlüğü Yakıt 

Paneli 
Konakaltı 

149 11.12.2010 
G.S.İ.M. Sağlık Okur Yazarlığı 

Eğitimi 
Konakaltı 

150 12.12.2010 İşletme Topluluğu Konferans 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

151 12.12.2010 
G.S.İ.M. Sağlık Okur Yazarlığı 

Eğitimi 
Konakaltı 

152 14.12.2010 GEKA Bilgilendirme Toplantısı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

153 17.12.2010 
Gökkuşağı Kadın Aile Derneği 

Mevlana Haftası 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

154 
18-19.12.2010 

Tarihleri 
Kimya Mühendisleri Odası 

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Kültür Merkezi

155 22.12.2010 MEM Üniversiteye Hazırlık Semineri
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

156 26.12.2010 
Yücelen Hastanesi Hamilelik, 

Kısırlık, Doğum Semineri 
Konakaltı 
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157 29.12.2010 Piri Reis Koleji Çocuk Eğitimi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

 
 

KONSER, GÖSTERİ, MÜZİK, FUAR VE ŞENLİK   
 

SIRA 
NO 

TARİH YAPILAN FAALİYETLER YER 

1 
13-14. 
02.2010 
Tarihleri 

Carmen Sirki 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

2 21.02.2010 Sinema Gösterimi Konakaltı 

3 07.03.2010 Musander Film Gösterimi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

4 09.03.2010 
Kent Konseyi Dünden Bugüne 
Cumhuriyet Kadınları ve Şiir 

Dinletisi 

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk Kültür Merkezi

5 09.03.2010 Musander Rock Konseri 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

6 13.04.2010 MEM Türk Halk Müziği Yarışması 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

7 21.04.2010 Çocuk Korosu 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

8 25.04.2010 Türk Hava Yolları Uçurtma Şenliği 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

9 04.05.2010 Türk Halk Müziği Konseri 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

10 11.05.2010 
Türdü 100. Yıl İ.Ö.O. Müzik 

Dinletisi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

11 18.05.2010 
MEM Şiir Dinletisi Bir Bahar 

Akşamı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

12 20.05.2010 Turgutreis Lisesi Şiir Dinletisi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

13 
24-25.05.210 

Tarihleri  
MEM Bir Bahar Akşamı Şiir 

Dinletisi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

14 25.05.2010 METEP Fuarı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

15 01.06.2010 TSM Konser 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

16 05.06.2010 
Gökkuşağı Kadın ve Aile Derneği 

Gösteri 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

17 07.06.2010 Turgutreis Lisesi Sanat Etkinlikleri 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

18 09.06.2010 Turgutreis Lisesi Sanat Etkinlikleri 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi
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19 12.06.2010 Gymart Bale Gösterisi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

20 13.06.2010 
Gökkuşağı Kadın Aile Derneği 

Gösteri 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

21 16.06.2010 İclal MET Konser Konakaltı 

22 

 
  24-26 
09.2010 
Tarihleri 
   Arası 

Muğla Belediyesi Kültür Şenliği 
G.M.K.A.K.M. 

Konakaltı 

23 16.10.2010 Eğitim Sen Resim Şenliği Konakaltı 

24 05.11.2010 
Final Dershanesi Kavak Yelleri 

Müzik Dinletisi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

25 10.11.2010 Musander Gösteri 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

26 26.11.2010 
Muğla Sanat Merkezi Müzikli 

Dinleti 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

27 
    24-28.  
  12.2010 
 Tarihleri 

KESK İşçi Filmleri Festivali 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

 
 
 

TİYATROLAR 
 

SIRA 
NO 

TARİH YAPILAN FAALİYETLER YER 

1 11.01.2010 Aydın Tiyatrosu Haneler 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

2 09.02.2010 Asuman DABAK Tiyatrosu 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

3 18.02.2010 Samsun Sanat Tiyatrosu Diriliş 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

4 19.02.2010 Tiyatro Kare Aşk Sözleri 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

5 08.03.2010 Kadın Dayanışma Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

6 10.03.2010 Gençlik Meclisi Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

7 27.03.2010 
 
 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü  

 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi
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Tiyatro 

8 30.03.2010 Eğitim Sen Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

9 08.04.2010 Ferhan ŞENSOY Tiyatrosu Ferdane 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

10 17.04.2010 Nihat SIRDAR Tiyatrosu Sivrisinek 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

11 24.04.2010 Musander Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

12 29.04.2010 Ortaca Lisesi Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

13 15.05.2010 Fem Dershanesi Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

14 29.05.2010 Turgutreis Lisesi Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

15 31.05.2010 Türdü 100. Yıl İ.Ö.O. Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

16 16.06.2010 Turgutreis Lisesi Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

17 08.07.2010 Musid Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

18 26.10.2010 Dostlar Tiyatrosu Genco ERKAL 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

19 30.11.2010 
Yıldız KENTER Tiyatrosu Kraliçe 

Lear 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

20 01.12.2010 Ekin Tiyatrosu Deliler Boşandı 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

21 30.12.2010 Musid Tiyatro 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi
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SERGİLER 
 

SIRA 
NO 

TARİH YAPILAN FAALİYETLER YER 

1 07.03.2010 Musander Sergi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

2 09.03.2010 Workshop Sergi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

3 
 

10-13.03.2010 
Tarihleri  

Muğla Fotoğraf Amatörleri Topluluğu 
Sergi 

Konakaltı 

4 31.05.2010 Fatih KINACI Resim Sergisi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

5 02.06.2010 Yıl Sonu Sergi Açılışları 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

6 15.06.2010 Resim Kursu Sergisi Açılışı Konakaltı 

7 16.06.2010 Resim Kursu Sergisi Açılışı Konakaltı 

8 

 
27.07.2010 
01.08.2010 

Tarihleri  

Yeni Asır Sergisi 
G.M.K.A.K.M. 

Konakaltı 

9 02.08.2010 Yeni Asır Sergisi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

10 04.08.2010 Ayten TAŞPINAR Resim Sergisi Konakaltı 

11 04.08.2010 Sokak Sokak Resim Atölyesi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

12 
 

11-14.10.2010 
Tarihleri  

Yerel Demokrasi Haftası Açılış ve 
Sergisi 

Konakaltı 

13 28.10.2010 
 

Cumhuriyet Kadınları Derneği Resim 
Sergisi 

Konakaltı 

14 

 
23.11.2010 
03.12.2010 

tarihleri  

Eve Sanat Resim Sergisi 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

  15 

 
 

14.12.2010 
     27.12.2010 
       tarihleri  

 
Aydın Doğan Vakfı Sergi 

 
Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk Kültür Merkezi

 
 
 
 
 
 
 



KURSLAR 
 

KIŞ DÖNEMİ KURSLARI 
 

KURSUN ADI 
 

BAŞVURAN 
KURSİYER 

SAYISI 
 

Dekoratif Ahşap Süsleme 16 
Bağlama (Temel) 64 
Bağlama (İleri Düzey) 64 
Basit Nakış İğneleri 26 
Ebru Sanatı 65 
Halk Oyunları 139 
Kırk Yama 77 
Yağlıboya Resim 69 
Salon Dansları 119 
Tel Kırma 24 
Tiyatro 28 
Kösele Çanta Yapımı 15 
Dekoratif Ev Aksesuarları 26 
Desenleme ve Kumaş 
Boyama 

28 

Elde Türk İşi Boyama 26 
Cam Dekorculuğu 19 
Keman 66 
Gitar 100 
Dijital Fotoğrafçı 92 
TOPLAM 1063 

 
 

746 kadın, 319 erkek kursiyer. 
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YAZ DÖNEMİ KURSLARI 
 

 
  

 
KURSUN ADI 
 
 
 
Bağlama                        
 
Ebru Sanatı                   
 
Gitar                               
 
Halk Oyunları                 
 
Keman                           
 
Resim                    
 
Salon Dansları               
 
Satranç                          
 
Tiyatro                           
 
TOPLAM                        

 
BAŞVURAN 

KURSİYER SAYISI 
 

50 
 

27 
 

135 
 

54 
 

45 
 

43 
 

69 
 

75 
 

74 
 

572 
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              360 kız, 212 erkek öğrenci. 
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ÖĞRENİM YARDIMLARI 
 

2009 YILI 
 

2010 YILI 

Yükseköğretim 
Ortaöğretim 

 
İlköğretim Yükseköğretim

Ortaöğretim 
 

İlköğretim

128 34 
 

28 
 

89 36 25 

TOPLAM: 190 öğrenci 
 

TOPLAM: 150 öğrenci 
 

 
FAKİR YARDIMLARI 

 
2009 YILI 

 
2010 YILI 

TOPLAM: 56 kişi 
 

TOPLAM: 56 kişi 
 

 
ÜCRETSİZ YEMEK YARDIMLARI 

 
2009 YILI 

 
2010 YILI 

TOPLAM: 110 kişi 
 

TOPLAM: 140 kişi 
 

 
     
   1.1. 12- Su  ve Kanalizasyon Müdürlüğü 

1. Müdürlüğümüzce başlıca rutin olarak sunulan hizmetler: 
                a) İçme suyu şebekesi işletilmesi  

b) Su sayaçlarının okunması ve tahakkuklarının oluşturulması  
           c)Su sayaçlarının arızalarının giderilmesi amacıyla sökülüp, tamirat  
              sonrası montajı 

     d) Abonelik hizmetleri  
     e) Müşteri hizmetleri  

        f)  Abone şube yolu bağlantılarının hazırlanması gerekirse kontrolü  
     g) İtirazlı su sayaçlarının yasal çerçevede müdahalesi  
     h) Su kesme ve açma hizmetleri  

                i) İsale, terfi ve şebeke hatları bakım onarım ve tamiratları  
                j) Kaçak su tespiti (Abonelere)  
                k) Tesisat muayene ve kontrol 
                l) Otobüs hareket saatleri düzenlenmesi  

     m)Toplu taşıma araçları takip ve denetimi  
     n) Ek sefer hizmetleri ile yeni hat tayin etme ve işletmesi olarak sayılabilir. 

 
  2010 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce yapılan başlıca işler sıralanacak olursa: 
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       1- 2872 sayılı Çevre Kanununun 29. maddesinde bahsi geçen arıtma 
tesislerinde kullanılan elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullanılan 
enerji tarifesinin yüzde ellisine kadar indirim uygulaması için İl Çevre ve Orman 
Müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonucu 06/01/2010 tarihinde İl Çevre ve Orman  
Müdürlüğü, AYEDAŞ ve Belediyemiz tarafından oluşturulan bir ekip ile denetim 
yapıldı. Başvurunun sonucu beklenmektedir. 
       2- Her Ay rutin olarak yapılan Arıtılmış Su Analizi yapıldı. Sonuçlar mevzuatın 
belirlediği değerler arasındadır. 

       3- Arıtma tesisi havalandırma tanklarında biriken fazla çamuru Havalı 
Salyangoz olarak adlandırılan pompayı çalıştırarak tesisten katı şekilde 
uzaklaştırılması amacı ile 200 lt kapasiteli kompresör alımı gerçekleştirildi. 
       4- Duraklar ve reklam panolarıyla ilgili olarak durak tedarikçisi ERA ile 
toplantı yapıldı. Bunun sonucunda il merkezindeki durak sayısının yeterli olduğu 
ve ilave durak takmayacaklarını bildirdiler. İl merkezindeki eksik noktalardaki 
duraklar için durak sayısı fazla olan yerlerdeki duraklardan alınarak bu 
eksikliklerin giderileceği görüşüldü. 
       5- 48 NH 493 plakalı yarı otomatik şanzımanlı Mercedes marka otobüs 
İzmir’deki yetkili servise gönderildi ve bakımı tamamlandı. 
       6-Otobüs hareket saatlerinin düzenlenerek duraklara asılması kararlaştırılıp, 
takılma işlemi devam edilmektedir. 
       6-Yeni otobüs alımı ile ilgili ön araştırmalar yapıldı ve üretici firmalarla 
görüşmeler düzenlendi ve akabinde DMO aracılığıyla ISUZU Citimark marka 2 
adet otobüs tedarik edilerek hizmete sokuldu. 
       7- Orman Müdürlüğü yanına, Kandere ve Hastane acil çıkışına yeni duraklar 
takıldı. Muslihittin mahallesi Kadıoğlu sokakta bulunan eski durak yenisi ile 
değiştirildi. Düğerek hattında bulunan 2 durak gidiş istikametine alındı. 
Karayollarına durak levhası takılarak durak yeri belirlendi. 
       8- Özel halk araçlarının üzerindeki yazılar tektip yazı haline getirildi. 
       9- 5000 konutlu akçaova 1. etap konut bölgesi için güzergah çalışması 
yapıldı  Komisyon kararı alınıp, seferlere yıl sonu itibariyle başlandı. 
       10-Yapılan denetimler kurallara uymayan belediye ve halk araçları hakkında 
tutanak düzenlendi. 

       11-Belediyemiz ,Valilik ve Diğer kurum kuruluşlar ve şahıslar için uygun 
görülen yerlere araç tahsis edildi. 
       12- Birimimiz bünyesindeki araçların vize, sigorta ve bakımları evrak altına 
alındı. 
       13- Araç takip sistemiyle sürekli izlemek için çalışmalar başlatıldı. 
       14- Uğur Mumcu Bulvarındaki durakların düzenlenmesi ve ceplerinin 
yapılması için Fen İşleri Müdürlüğü ile görüşüldü.Gerekli işlemler Fen İşleri 
Müdürlüğü ve Era nın yardımlarıyla gerçekleştirildi. 
       15- İlköğretim Okulları, Üniversite, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı, Huzurevi, İzciler, 
Mmo ve Cenazeler için araç tahsisleri yapıldı. 
       16Yaz için personel izin programı yapıldı ve izinler kullandırıldı. 
       17- Üniversite çalışanlarının mesai sonunda, öğrenci ve öğretim görevlileri 
Toki konutlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak için ring seferi başlatıldı, sonradan 
hafta içi her gün ek  saat 18’e Kampus-Toki Ring seferi konuldu. 
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       18- Tüm toplu taşıma araçlarında kredi kartı ile ödeme için kentkart 
çalışmalara başladı ve Garanti bankası ile Trink kart uygulamasına geçildi. 
       19- Okulların açılması ile birlikte Belediye toplu taşıma araçlarımız seferlere 
katıldı. 
       20- Ramazan Bayramını 1. günü, Kurban bayramının tamamında seferler 
ücretsiz gerçekleştirildi. 
       21- 6 Belediye otobüsünün bakımları tamamlandı. (Karasör-Kaporta)     
       22-Kadir gecesi nedeniyle mezarlılara ücretsiz seferler düzenlendi. 
       23- Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki Yeniköy, Kampüs ve Toki dönüş 
istikametinde  Outlet karşısında ve Gökkuşağında bulunan duraklar yolcuların can 
ve mal güvenliklerini riske atılmaması için kaldırıldı.  
       24- Denetimli Özel Halk Aracı (Otobüs) hat hakkı satış ihalesi yapıldı.41 
numaralı en az 21 oturan, 25 ayakta ve 1 kişilik özürlü alanı bulunan toplam 47 
kişi yolcu taşıma kapasiteli Özel Denetimli Halk Aracı satıldı. 
       25- Karşıyaka için 18 ekim pazartesi başlayıp 1 ay süresince sabah saat 
07:30 seferi denemesi yapıldı, seferlerde yolcu bulunmadığından seferler 
kaldırıldı. 
       26- Ortaköyde bulunan Volkan sitesi sakinlerinin durak yerinin değiştirilmesi 
taleplerine istinaden Karayolları sınırının içinde bulunan durak yerinin yeniden 
düzenlenmesi için keşiflerde bulunuldu ve Karayollarına görüş soruldu, olumlu 
sonyuç akabinde durak yerleştirilerek hizmete sunuldu.   
       27- Eski mezarlığa yapılmakta olan kullanma suyu şebeke imalatında su 
hattı, depolama ve hidrofor sistemi kurulmuş olup siparişleri verilen ve gelen 
döküm çeşmelerin yerine yerleştirilmesi ile imalat tamamlanacaktır.  
       28-Tamirhane üstü, Basmacı, Toki, Şahintepesi depolarına 1'er tonluk klor 
tankları ilave edilerek bidonla klor takviyesi iptal edilmiştir. İşletmeye zaman ve 
işgücü kazancı sağlamıştır. 
       29- Yeni imara açılan Atatürk bulvarı altında bulunan alana 950 m 
uzunluğunda Ø110 HDPE içme suyu hattının imalatına başlanılmış ve bitirilmiştir. 
       30- Bahçeyaka eski ve yeni pompa istasyonunun deposu bakıma alınmış 
olup depo içinde temizlik yapılmıştır. Eski pompa istasyonu Depo içinin fayans 
kaplanması yapılmıştır. 
       31- Kızıldağ'dan gelen fakat tıkalı olan içme suyu hattının tamiratı yapılmıştır. 

            32- İçme suyu depolarında bulunan klor pompalarının bakımları yapılmıştır. 
       33- İçme suyu depolarında kullanılan klor tanklarının temizlikleri yapılmıştır. 
       34- Düzen mevkiinden gelen içme suyu hattının bakımı yapılmıştır. 
       35- Düğerek deposunda bulunan arızalı vananın tamiratı yapılmıştır. 
       36- Belediyemize yeni katılan Kötekli mahallesinin içme suyu ile atıksu 
şebekelerinin yapılması ve alt yapı ile üst yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere 
alınması planlanan makine ve teçhizat alımları işlerinde kullanılmak üzere 
11.559.687,98 TL’lik yapılacak yatırımlarda teşvik alınması için çalışmalar 
başlatılmıştır. Bu kapsamda gerekli kurum ve kuruluşlardan görüşler ve onaylar 
alınarak yatırım teşvik belgesi almak  için Hazine Müsteşarlığına 08.03.2010 
tarihinde müracaat edilmiştir. Hazine Müsteşarlığı yatırım projelerini 
değerlendirerek isteği kabul etmiş ve 31.03.2010 tarihinde 10.692.870,00 TL 
tutarındaki yatırım teşvik belgesini tarafımıza göndermiştir. 
       37- Kozağaç’tan gelen içme suyu hattında bakım ve onarım çalışmaları 
yapıldı. 
       38- Değirmenderesi’nden gelen içme suyu hattında bakım ve onarım 
çalışmaları yapıldı. 
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       39- Karaimam‘dan gelen içme suyu hattında bakım ve onarım çalışmaları 
yapıldı.  
       40- Uğur Mumcu Bulvarı Kipa yanı köprü geçişi esnasında Ø100 AÇB içme 
suyu hattının güzergahı değiştirildi. Ø100 HDPE 80m içme suyu hattı döşendi. 
       41- Emirbeyazıt mah. Çakırlar sokakta altyapı çalışması esnasında Ø100 
AÇB boru hattının yerine Ø100 HDPE 65m içme suyu hattı döşendi bu arada ev 
ve işyerlerinin ana giriş bağlantıları yapıldı. 
       42- Kipanın yanında bulunan derin su kuyusundan, uğur mumcu bulvarında 
bulunan yeşil alanların sulanmasını sağlamak amacıyla Park Bahçe Müdürlüğü ile  
projelendirme çalışmaları başlatıldı, 20 m³ kapasiteli bir depo vepompa odası 
hazırlanarak Park Bahçe ve İtfaiye Müdürlüğü'ne teslim edilerek hizmete sokuldu. 
       43- Atıksu arıtma tesisinin deşarj suyundan Kışla, Kültür Merkezi, 112 evler, 
Mehibe İnönü ve birikim 90 da bulunan muhtelif yeşil alanların sulamasıyla ilgili 
olarak Park Bahçe Müdürlüğü ile birlikte proje hazırlama çalışmalarına 
başlanılmıştır. 
       44- Menteşe Koop. Birliği bölgesinin şebekesi tamamlandı ve hizmete açıldı. 
       45- Şahintepesine yeni yapılan 100 ve 500 m³lük depo pompaj devreye alındı 
ve Menteşe koop. yeni hattından su verilmeye başlandı. 
       46- Şahin tepesi yolunda su hattı yenileme çalışması yapıldı. 600 metre 
Ø100 HDPE boru kademe üstü evlerinin şebekesi ve 200 metre Ø100 HDPE boru 
dinamoların aşağıdan yukarı bastığı içmesuyu şebekesi döşendi. 
       47- Muğla Üniversitesi yerleşim yerindeki su hattı yenilendi 200metre Ø100 
HDPE içmesuyu borusu döşendi. 
SCADA merkezi basına tanıtıldı. 
       48- Bahçeyaka pompa istasyonu-Merdivenli pompa istasyonu-Efes pilsen 
önündeki tahliyeler arasındaki terfi hattının koordinat okumalarının yapılarak 
sayısallaştırılması tamamlandı 
       49- Düğerek Deresindeki Köprü Büyütme Çalışması Nedeniyle Ceza Evi 
Güzergahındaki Hattın Güzergah Değiştirmesi Nedeniyle 110 Metre Boru 
döşendi. 
       50- Üniversite M Kapı Önündeki Kavşak Yapımı Çalışması Nedeniyle Genç 
Yapı Koop. Giden Hattın Yenilenmesi İçin 90 Metre Boru Döşendi. 
       51- 7 Adet Camilerin 16 Adet Sayaç Ayırma İşlemi Yapıldı.    

       52- Kaçak Kayıp Çalışma Ana Depolara Kadar Yüklenici Eliyle Tamamlandı. 
Scada Destekli Rapor Hazırlanmış ve kaçak kayıp raporu Başkanlık Makamına 
Sunulmuştur. 2011 yılından itibaren yapılacak çalışmalar için program 
hazırlanmıştır. 
       53- İsale ve Terfi hatlarında 36, şebekede 428 adet arıza giderilmiştir. 
       54- 2 ayda bir olmak üzere 18000 ortalama abone okuması yapılmış, arıza 
faturalama düzenli şekilde tamamlanmıştır. 
       55- Mücavir ve Belediye sınırlarımız içerisinde yapılan Kanalizasyon kazıları, 
mobese, Telekom ve Aydem inşaatlarından kaynaklı arızalar giderilmiştir. 
       56- İller Bankasına Kötekli içme suyu ve kanalizasyon şebekesi inşaatı işi 
dosyaları incelenmesi ve kredilerin salıverilmesi amacıyla gönderilmiş 2011 yılı ilk 
evresinde teslimini öngörmekteyiz.  
       57- İller Bankası 3. Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılarak Muğla İli Belediye 
sınırları içinde toplam yağmur drenaj hatlarının projelendirilmesi ve Kötekli Terfi 
mer. ile Arıtma Tesisi arası hattın projelendirilmesi işi talebinde bulunulmuştur. 
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       58- İller Bankasınca 2009 yılı sonunda hazırlanan Muğla Merkez Üst platosu 
içme-kullanma-endüstri suları için DSİ 21. bölge müdürlüğüne Muğla Merkez 
Master plan yapılması müracaatında bulunularak işlemler başlatılmıştır.  
       59- Master planın desteklenmesi amacıyla Kozağaç, Çiçekbaba Dağı 
bölgelerinde ölçüm ve rasat, izleme çalışmaları başlatılmış ve Aralık 2010 
tarihinde tamamlanmıştır. 
       60- Yıllık izleme Değerleme numuneleri İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile 
birlikte alınmış ve Refik Saydam Hıfzısıhha Enstütüsüne Teslim edilmiştir. 
       61- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından rutin izlemelerde su numunelerinin uygun 
olduğu yıl boyunca gözlemlenmiştir.    
       62- Alo Su Arıza hattı olarak bilinen 185 nolu telefon hattının SCADA 
merkezine bağlantısı yapılarak 7/24 esaslı arıza bildirim ve takipleri ile geri 
bildirimlerinin yapılması sağlandı. 

1.1.13- Sağlık İşleri Müdürlüğü 
     Poliklinik Hizmeti: Belediyemiz çalışanları ve yakınlarının,muayene ve 
tedavileri, kişilerin ve periyodik esnaf muayeneleri tarafımızdan yürütülmüştür. 
Stratejik plan çerçevesinde personel hepatit ve tetonoz aşılarının 1.ve 2.dozları 
yapılmıştır.2011, 2012 ve 2013 yılı içinde yapılacak diğer dozlarla aşılamalar 
bitmiş olacaktır. 27 Eylül  04 Ekim 2010 tarihleri arasında işçi ve memurlara 
sağlık taraması yapılmıştır. 

Esnaf muayene hizmetinde kayıtlar elektronik ortamda tutulmaya başlandı ve 
çalışan kişilerin veri tabanı oluşturulmuş oldu. 

Belediye Çalışanları ve Yakınları(memur) : 339  Kişi muayene olmuştur 

Periyodik Esnaf Muayene    :2572 Kişinin muayenesi 
yapılmıştır 

Tansiyon, pansuman, enjeksiyon hizmeti : 201   Kişi 

- Huzur Evi Hizmeti: Huzurevi hizmetlerimizin sınırlı olması nedeniyle;şu anda 
1 yaşlımız kalmaktadır.Huzur evinde kalmakta olan yaşlımızın gıda ,temizlik, 
bakım onarım, elektrik ve ısınma ihtiyacı imkanlar doğrultusunda temin 
edilmektedir. 

Huzurevinin ısınma ihtiyacı kaloriferli ve elektrikli ısıtıcı ile yapılmakta olup 
kalorifer yakıtı olarak mazot kullanılmaktadır. 

- Cenaze ve Mezarlık Hizmeti: Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan bir şoför,bir 
imam ve Fen İşleri müdürlüğünden alınan  işçiler(mezar kazmak için) tarafından 
hizmet verilmektedir. Şehrimizde eski mezarlık, yeni mezarlık, Düğerek 
mezarlığı  kötekli içi ve kötekli devrant mezarlıkları  bulunmaktadır. 2007 
yılından itibaren Kötekli Mahallesinde birimimizce defin ruhsatı verilmesi(ölüm 
belgesi) ve gömme işlemleri yapılmaya başlanmış olup mezarlıklarında kontrolü 
tarafımızca yürütülmeye başlanmıştır.Park Bahçe ve Fen İşleri Müdürlüğünce  
Yeni mezarlığın etrafı tellerle çevrilmiş zararlı hayvanların içeriye girmesi 
engellenmiştir. 

Belediyemizce cenaze hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir.   

2010 yılında Müdürlüğümüzce Muayenesi yapılarak 108 kişiye defin ruhsatı 
verimli Şehir Yeni Mezarlığına    : 165 

Şehir Eski Mezarlığına   :   50 
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Düğerek Mezarlığına   :   31  

Kötekli Mezarlığına    :     1 

Dışarı      :   39 

Toplam      :286  kişi mezarlıklarımıza 
gömülmüştür. 

Cenaze Nakil Hizmetimiz 2010 yılı içersinde de devam etmiştir. 

2010 yılında 80 adet mezar yeri satışı yapılmıştır. 

 
BAŞLIKLARLA ÇALIŞMALARIMIZ 
 
Sosyal Kültürel Çalışmalar: 
Muğla Kültür Şenliği her yıl olduğu gibi bu yılda 24-25-26 Eylül 2010 

tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Konakaltı Kültür Merkezi’nde 18 değişik dalda yetişkinler için kış, 9 değişik 

dalda çocuklar için yaz kursları olmak üzere her iki dönemde  ücretsiz kurslar  verildi. 
Yoksul hemşerilerimize gıda, yakacak ve para yardımları yapıldı. 
Muğla’nın tanıtımı için çeşitli kitap, dergi, broşür ve cd’ler hazırlandı. 
İhtiyacı olan öğrencilere öğrenim yardımı yapıldı. 
İlk olarak Türk Halk Müziği korosu kuruldu. 
Bando takımı oluşturularak çalışmalarına başladı. 
Latin Caz Orkestrası, Belediye Kent Orkestrası ve Türk Sanat Müziği Korosu 

çalışmalarına devam etmektedir. 
Belediyemiz tarafından kurulan ve ilk başlangıcı Cumhuriyet’in simge 

eğitimcilerinden Osman Günsan’ın bağışladığı kitaplardan oluşturulan; Muğla 
Belediyesi Osman Günsan Kitaplığı oluşturuldu. 

Yine kültürel çalışmalarımız içersinde ilimizde ilk defa “Uluslar arası Ahşap 
Sanat Sempozyumu” nu gerçekleştirerek kültür ve sanat kenti özelliğimizi bir kez 
daha gösterdik 

 
Muğla Belediyesi Kültür Yayınları 
Muğla’mızın yetiştirdiği yazarlar başta olmak üzere, Muğla’yı çeşitli yönleriyle 

anlatan eserlerin yayınlanması yoluyla Muğla Belediyesi Kültür Yayınları serisini 
oluşturmuş durumdayız. 

Bu serinin ilk kitabı olarak da Prof. Dr. İlhan TEKELİ editörlüğünde hazırlanan 
Tarih İçinde Muğla kitabının ikinci baskısını yaptık. Yılda iki defa düzenlediğimiz 
Muğla Kültür Dergisini yayınladık. 

Muğla'yı anlatan Ali Yüce'nin Olmaca ve İsmet Ünal TÜRKER'in Kıyımlar 
Tarihi adlı şiir kitabı ile Dr. Ali Abbas ÇINAR'ın hazırladığı Muğla ve Yöresinin Sözlü 
Kültür Değerleri çalışması yayınlandı. 

 Sözlü Tarih Atölyesi çalışmalarını kitaplaştırmamız ile Yöntem ve Deneyimler  
( II. Sözlü Tarih Atölyesi ) kitabı ve Serdal SOYLUER’in kaleme aldığı Sicil- i Ahval 
Defterine Göre (1879-1909 ) Osmanlı Döneminde Muğla Devlet Memurları kitabını 
okuyucularımızla buluşturduk. 

 Sabri KOZ tarafından hazırlanan “Muğla (Menteşe) Sancağı” isimli eserin 
basım çalışmaları devam etmektedir.  

Karabağlar’ın sosyal, kültürel, turizm, ekonomik değerlerin halk bilimi 
açısından değerlendirilmesi araştırma projesi kapsamında;  Muğla’nın doğal, kültürel 
dünyası ile Muğlalının zengin ve engin bilgi birikimi ve hoşgörüsüne dikkat çekmek,  
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Karabağların geçmişten günümüze uzanan sosyal ve kültürel hareketliliği, ekonomik 
çeşitliliği, üretim  ve üretim ilişkilerini araştırarak  tarihini anlatan   Dr. Ali Abbas 
ÇINAR’ın hazırladığı Muğla Karabağlar Yaylası ve Yurt Kahveleri kitabını basımı 
gerçekleşti.    

Ayrıca Osmanlı Arşiv Belgelerinde Muğla kitabı da Belediyemiz Kültür 
Yayınları arasındaki yerini amıştır. 

 
Başarılı Öğrenciler ve Sporcular  Ödüllendirildi 
2010 yılı içinde ÖSS ve SBS sınavlarında dereceye  giren öğrencileri 

ödüllendirildi.  
31 Ocak -7 Şubat tarihleri arasında, Antalya’da 7- 13 Şubat İzmir’de yapılan 

9–10 yaş Türkiye Tenis Kupası kış sezonunda dereceye giren Muğla Tenis 
Kulübünün  başarılı sporcularına hediyeler verildi.  

Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizi her zaman destekledik bu desteğin 
onların başarılarını daha da arttıracağına olan inancımız sonsuzdur.  

 
ÇEVRE TEMİZLİK FAALİYETLERİ 
Çöp Saati Uygulaması 
Muğla’yı ülke genelinde en temiz illerden biri haline getiren çöp saati 

uygulaması, dönem içinde başarıyla ve geliştirilerek sürdürüldü. 
 
Yeniden Kazanım Projesi YEKAP 
Muğla’da uzun yıllardır büyük bir başarıyla uygulanan Yeniden Kazanım 

Projesi YEKAP, dönem içinde yine başarılı bir şekilde uygulandı. Elde edilen atıklar 
ayrıştırılarak hem ekonomiye yeniden kazanılması sağlandı hem de atık miktarı 
azaltıldı. 

 
Yeşil Alan Çalışmaları 
2010 yılı  içinde yeşil alan ve park çalışmalarımız devam etmiş;  

 Düğerek Mahallesinde bir  park 
 Düğerek girişinde bir park 
 Sertaç Market yanında bir park 
 Genç Yapıda üç adet park park yapımı tamamlanmıştır. 

1999 yılında 65 bin metrekare olan aktif yeşil alan miktarı, bu gün 362.869  
metrekare seviyesine çıkartıldı. 

Bunun yanında kent içindeki irili-ufaklı park sayısı 65’e yükseltilmiştir. 
 
Hayvan Barınağında Kısırlaştırma Çalışmaları Sürdürüldü 
Muğla’daki sokak hayvanlarının geçici olarak toplandığı Hayvan Barınağında 

çalışmalara da devam edildi. Dönem içinde gerek Veteriner Hekimler Odası’na bağlı 
serbest veteriner hekimler ve gerekse gönüllü hemşerilerimizin katkı ve destekleriyle 
çok sayıda sokak köpeğinin kısırlaştırılması ve aşıları yapılarak çevre ve insan 
sağlığı açısından bir tehdit olmaktan çıkmaları sağlandı. 

Ayrıca geçici hayvan barınağımızın yanında sokak hayvanlarının 
rehabilitasyonu için bir de doğal yaşam parkı hazırlamış durumdayız. Bu parkta, 
sokak hayvanları özgürce yaşamlarını sürdürebilmekte ve sağlıkla ilgili ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. 

 
Alt Yapı Çalışmaları 
20 milyon euro tutarında  bir kredi paketiyle hazırlanan projede kanalizasyon 

isale hattının döşenmesi, 5000 tonluk su deposunun yapımı, SCADA sistemi 
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kurulması ve içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu ile atıksu arıtma tesisinin 
kurulması aşamaları bulunuyor. 

Bu üç aşama içinde 10.2.2008 tarihinde başlanan kanalizasyon isale hattı 
döşeme çalışmalarında Mug-W4 Batı Bölgesi tamamlanmış Mug – W2 Doğu Bölgesi 
işininde tamamı 2010 yılı içersinde tamamlanmıştır. 

 
Kanalizasyon Atıksu Abone Bağlantısı Yapılması İşi 
Muğla Belediyesi kanalizasyon şebekesi, arıtma tesisi ve evsel nitelikli 

bağlantıların yapımı işi projesinin son aşamasına gelinmiş olup, evsel nitelikli atık 
suların şube yolu bağlantılarının bağlantısı çalışmalarına da  başlanılmış çalışmalar 
devam etmektedir.  

 
İçmesuyu İyileştirme İnşaatı işi (Sözleşme No: MUG-W1)  
Sözleşme Bedeli  : 6.970.000 – TL  + K.D.V 
Bilindiği gibi 20 milyon euro tutarında bir kredi paketiyle hazırlanan projede 

kanalizasyon isale hattının döşenmesi, 5000 tonluk su deposunun yapımı, scada 
sistemi kurulması ve içme suyu şebekesinin rehabilitasyonu ile atık su tesisinin 
kurulması aşamaları bulunmakta idi. 

Bu sözleşme kapsamında olan işlerden; 
- Akçaova’da 5.000  m3 kapasiteli betonarme deponun inşaatının yapılması  

tamamlandı. 
- Mevcut Bahçeyaka ve Merdivenlideki  eski ve yeni pompa istasyonlarının 

yenileme ve tamirat işlerinin yapılması  tamamlandı. 
- Muğla İçmesuyu Temin ve Dağıtım Sisteminde ölçüm, otomasyon ve SCADA 

sisteminin kurulması işi tamamlandı. 
- Akçaova Mevkii 500 m3 lük ve 100 m3 lük su depolarının yapılması   işi 

tamamlandı. 
- Akçaova Mevkii Kooperatifler Birliği içerisindeki içmesuyu şebekesinin 

yapılması işlemi tamamlşandı. 
- Akçaova 100 m3’lük ve 500 m3`lük su deposu yapılması işi ile Akçaova içme 

suyu şebeke işi tamamlandı. 
 
Atıksu Arıtma Tesisi Yapılması (Sözleşme No:MUG-W3) 
Sözleşme Bedeli  : 16.700.000– TL  + K.D.V 
Sözleşme kapsamında inşa edilecek ana iş kalemleri aşağıdakileri 

kapsamaktadır 
100.000 kişilik nüfusa hizmet verecek aktif çamur prosesi ve anaerobik çamur 

çürütmeyi içeren Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı, 
Atıksu Arıtma Tesisinden terkedilmiş kum ve çakıl ocağındaki depolama 

havuzuna bağlantı yapacak arıtılmış atıksu terfi hattının inşaası ( 800 mm çaplı 
HDPE boru, yaklaşık olarak 5,500 metre uzunluğunda), 

Sulama suyu (klorlanmış arıtılmış atıksu) terfi hattının inşaası (250 mm çaplı 
HDPE boru, yaklaşık uzunluğu 2,350 metre), 

200 m3 hacimli sulama suyu deposu ve Atıksu Arıtma Tesisinden sulama 
suyunu pompalayacak olan pompa istasyonunun yapılması, 

Atıksu Şebekesinden gelen suyu Arıtma Tesisine iletmek üzere Düğerek 
Pompa İstasyonu inşaatı işi ile yaklaşık olarak 1,400 metre uzunluğunda 280 mm 
çaplı HDPE boru döşenmesi  işidir. 
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İnşaatlar  Restorasyon ve Yol Yapım Çalışmaları 
 
Muhtelif sokaklarda sağlıklaştırma ve beton parke taşı ile kaplama   
yapılması işi. 
Güven Meltem, Sardunya,1., Devetaşı, Okul, Yıldırım,Anıl, Cem ve 119 nolu 

Sok. beton parke taşı ile kaplama  yapım işi tamamlandı.  
Muhtelif Sokaklarda parke yol ve kaldırım yapım işi tamamlandı. 
Kanlıkuyu Mevkii yol düzenlemesi yapılması işi tamamlandı. 
Düğerek Mahallesi Köprü yapılması işi tamamlandı. 
Düğerek Mah. Mehmet Şeker Cad. Şht. Ali Çetin Sok. Şht. Erol Gökçeoğlu 

Sok. Stad Sokak yolların sathi kaplama yapılması işi tamamlandı. 
Eski sanayide 5 Sokağın sıcak asfalt ve parke kaldırım yapılması işi 

tamamlandı. 
Pazar yeri, Zakkum Sokak civarı ve İstmet İnönü caddesi asfalt yapılması işi 

tamamlandı. 
Saburhane Deresi konsol yapılması işi tamamlandı. 
Kötekli Mahallesi Pazar yeri yapılması işi tamamlandı. 

     Yenişehir Mezarlığı çevresine çit yapılması işi tamamlandı. 
 
Katlı Otopark İnşaatı 
Yapımı tamamlanarak hizmete sunulan katlı otoparkın taban alanı  1.173 

metrekare  olup toplam maliyeti  2.504.000,00 –TL + KDV olan kapalı otopark, 205 
adet araç kapasitesine sahip bulunmaktadır. Zemin katta 31 ve 37 metrekarelik 2  
adet dükkan, 69 metrekarelik 4 adet büro  bulunan otopark alanı teras dahil 8.808 
metrekaredir. Ayrıca çift girişli otomasyon sistemi ve 48 adet güvenlik kamerası 
bulunmaktadır. 

 
 Sekibaşı Hamam Restorasyonu  
500 yıllık tarihe sahip  hamamın son sahibi Yılmaz ERCAN tarafından, 2006 

yılı aralık ayında belediyemize bağışlanan hamamın restorasyonu için, 03/06/2008 
tarihinde Muğla İl Özel İdare Genel Sekreterliğine taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Korunmasına ait katkı payına ilişkin olarak başvuruda bulunulmuştur. Başvuru 
sonucu %60 katkı payı alınmıştır. 23/01/2009 tarihinde 142.800,00 TL. sözleşme 
bedelli Sekibaşı Hamam Restorasyon ihalesi yapılmıştır. Hamamın restorasyonu 
tamamlanmış olup aslına uygun olarak kültürel amaçlı faaliyetlerde ve KUDEB binası 
olarak kullanılmaktadır. 

 
Zahire Pazarı Restorasyonu 
Zahireciler pazarında canlandırma projesi kapsamında  14 adet dükkan, 1 

adet çay ocağı, 1 adet kadın ve erkek WC tasarlanmıştır. Belediye ustaları tarafından 
yürütülen  Zahire  pazarı imalat işine 2009 yılı mart ayında başlanmış olup iş 2010 
yılı içinde tamamlanmıştır. 

 
Kocahavuz Parkı 
Şehrimizde Muslihittin Mahallesinde Kocahavuz mevkii olarak adlandırılan ve 

çevreye kötü bir görüntü kirliliği ve halkımızın güvenliği için tehlike oluşturan alanı    
güzelleştirmek amacıyla   park yapılması ile ilgili 114.891,00 TL. ye ihale edilen 
parkın yürüyüş yolları ve  bitkilendirme çalışmaları da  tamamlanarak   Muğlalı 
hemşerilerimiz için yürüyüş ve  dinlenme yeri olarak hizmete girmiştir. 
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Kötekli Mahallesi Pazar Yeri Yapılması İşi 
Üniversite yerleşkesinin bulunduğu Kötekli Köyü de, Muğla Belediyesi 

sınırlarına dahil edilerek, 2009 yılı mart yerel seçimlerinden sonra protokolle devir 
işlemleri gerçekleştirilmiştir Kötekli Mahallesine yapılan Pazar yeri ile burada yaşayan 
vatandaşlarımız merkezde bulunan pazara gelme zahmetinden kurtularak  
mahallelerinde alışveriş imkanı bulacaklardır. 

 
           Arasta Cephe Yenileme Projesi 
       11 ada 128 parseli kapsayan I. Etap uygulama işi   19.07.2010 tarihinde      
başladı. Bu alanda toplam 18 adet tescilli yapı bulunuyor. Umart Mimarlık Müh. İnş. 
Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılacak olan 1.572.476,40 toplam maliyetli iş 
için 128 dükkanda çatı ve dış cephe yenilemesi yapılacak olup, 1 yıl gibi bir sürede 
tamamlanması planlanmaktadır. Bu işle ilgili Taşınmaz Kültür Varlıklarının 
Korunmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde emlak vergilerinden oluşan fondan 
Muğla Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden  %80 oranında pay  alındı.  

 
Güneş Evi  
DIN 4102 normlarına göre “yanmaz malzemeler” olan A2 sınıfından elektriğe 

karşı dayanıklı tamamen doğal  yalıtım malzemeleri ile yapılmış olup binanın iç 
aydınlatma ledi,  dış aydınlatma armatürü, priz,  havalandırma asparatörü, buzdolabı, 
tv plazma gibi cihazların elektriği pv sistemlerle güneşten sağlanacaktır.   

Ayrıca eski belediye binamızın dış aydınlatması güneş enerjisi ile 
yapılmaktadır. 

 
Konut Sorunu ve Planlama Çalışmaları 
Muğla’nın önemli sorunları arasında gösterilen konut ve ticari alan ihtiyacının 

giderilmesi için bir dizi planlama çalışması yapıldı. Muğla’nın mevcut nüfusunun üç 
katı (200 bin kişi) insanın yaşayabileceği alanlar planlandı. Üretilen yeni konut 
alanlarıyla ticari alanların bir bölümü imara açıldı. Böylelikle Muğla’nın konut ve ticari 
alan sorunu tamamen ortadan kaldırıldı. 

Muğla’nın belediye sınırları genişletildi. Üniversite yerleşkesinin bulunduğu 
Kötekli Köyü de, Muğla Belediyesi sınırlarına dahil edilerek, 2009 yılı mart yerel 
seçimlerinden sonra protokolle devir işlemleri gerçekleştirilmiş. Yeniköy köyü’nün 
belediyemiz sınırları içine dahil edilmesi talebi sonucu yapılan halk oylamasından 
olumlu sonuç çıkmış, katılım ile ilgili  Meclisimizce de karar alınmıştır. 

 
Su Sorununa İlişkin Çalışmalar: 

       St işlerinde iyleştirme yapılması için DSİ’ye master planı başvurusu yapıldı ( orta- 
uzun vade su temini) ısa vadeli su temini için İller Bankası ile çalışma başlatıldı. 
       Kötekli mah. içme suyu- atıksu projelerinin finansmanı hazırlanıp  ihale 
aşamasına geldi 
       9 yas ( yer altı su arama) belgesinin süre bitimi ile birlikte iptal edip tahsis olan 
alanların, tahsisleri iptal edilmiştir. 
       DSİ ve iler bankası 2010 yılında yeni kaynaklar için ölçümler, etütleri 
tamamlanarak DSİ  ve İller Bankasına bilgi verildi. 
 

Hedefimiz: 
Muğla’yı, “üniversite, kültür ve turizm kenti” kimliğiyle geleceğe taşımak. 

Muğla’da kamu ve özel sektörün sahip olduğu salon kapasitesini, Muğla ve 
Akyaka’nın konaklama kapasitesiyle bir araya getirerek Muğla’yı, kültür turizmi ve 
aynı zamanda kongre turizmi merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. 
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ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM MUĞLA BELEDİYESİ YATIRIMLARI: 

 -  Atıksu arıtma tesisi yapılması işi devam ediyor. 
- Arasta 1’inci kısım sokak sağlıklaştırması yapım işi devam ediyor. 
-  Arasta 2’inci kısım sokak sağlıklaştırması işi. 
- Kötekli Mahallesi içme suyu koordinasyon şebeke inşaatı yapım işi. 
- Kışla miting alanı düzenlenmesi işi. 
- Yeni otogar indirme peronu yapılması işi. 
- Düğerek çok amaçlı salon yapılması işi. 
- Menteşe Kooperatifler Birliği ve Kötekli Mahallesi yolları yol kaplama işi. 
- Muhtelif yolların yol kaplama yapılması işi. 

 
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Belediyemizin üstün ve zayıf yönleri tespit edilerek, yapacak  olduğumuz 

çalışmalarda tüm önlem ve değerlendirmelerde üstünlüklerimiz ile zayıf yönlerimizi 
güçlü yöne çevirmeye çalışma gayreti içinde olmamız gerektiğinin bilinci ile 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz.  

 
A- ÜSTÜNLÜKLER 
1. Üretken, dürüst ve deneyimli yönetimin olması. 
2. İyi bir fiziksel plana sahip olmak. 
3. Deneyimli ve nitelikli personele sahip olmak. 
4. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması. 
5. Kaynak yaratmadaki beceri. 
6. Katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olmak. 
7. Köklü bir geleneğe sahip olmak,  çevre ve yenilenebilir enerji kullanımında 

duyarlılık sahibi olmak. 
 
B- ZAYIFLIKLAR 
1- Halkla ilişkiler faaliyetlerindeki eksiklik.  
2. Hizmet sunumunda personelin farklı davranışa sahip olması. 
3. Birimler arası koordinasyon, bilgi paylaşımı ve iletişim eksikliği.  
4. Hizmet kalite standartlarının olmaması 
5. Hizmet içi eğitim çalışmalarının eksikliği. 
6. Kurumsallaşmadaki eksiklikler. 
 
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 
1- Öneriler 
Muğla’yı geleceğe taşıyacak ve çalışmalarımızda yol haritası olacak   2010-

2014 yılı stratejik planı hazırlanmıştır. Hazırlanan stratejik planın her birim 
sorumlusunun  bu planı benimsemesi ve çalışmalarında stratejik planı rehber 
edinmeleri hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda çalışmalar 
yapılmalıdır. 
 Önceliklendirilen Paydaş Önerileri 

1- Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalar yapılmalı. 
2- Belediyenin ve hizmetlerinin tanıtımına ağırlık verilmeli. 
3- Çalışanların örgütleriyle, işçi ve memur sendikaları ile yönetim arasındaki 

ilişkiler geliştirilmeli. 
4-Belediye üst yönetimi ve çalışanların bir araya geleceği periyodik toplantılar 

geliştirilmeli. 
5- Hizmet içi eğitim faaliyetleri yaygınlaştırılmalı. 
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6- Sivil toplum örgütleriyle ilişkiler geliştirilerek, genişletilmeli. 
7- Belediyenin yeni proje ve fikir üretme kapasitesi arttırılmalı. 
8- Kültür sanat merkezlerinin sayısı artırılmalı. 
9- Belediye düzenlediği faaliyetlerde ses, gürültü kirliliği yaratmamaya ve 

çevre korumasına özen göstererek diğer kurumlara örnek olmaya devam etmeli. 
10- Belediyenin hizmet binalarının girişlerindeki, Danışma Faaliyetleri ve 

hizmetleri geliştirilmeli. 
11- Engelliler  toplumsal yaşama dahil edilmeli ve engellilere yönelik projelere 

geliştirilmeli. 
12- Belediyenin eğitim, kültür ve sağlık hizmetlerinde çocuk ve gençlere 

yönelik özel uygulamalar planlanmalı. 
13- Muğla Belediyesi çalışanlarına motive edici olanaklar sağlanmalı. 
14- Coğrafi bilgi sistemi (CBS) oluşturulmalı. 
15- Belediye arşiv ve dokümantasyon merkezi kurulmalı. 
16-AB Projeleri’ni gerçekleştirmeye yönelik araştırmalar ve çalışmalar devam 

ettirilmeli. 
17- Dar gelirli ve ekonomik açıdan yetersiz öğrencilerin ihtiyaçlarının 

karşılanması programı daha da yaygınlaştırılmalı. 
18- Yoksullara dönük yardım programları geliştirilerek, arttırılmaya devam 

edilmeli. 
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Üst Yöneticinin  İç Kontrol Güvence Beyanı 

 
 
 
 
 
 
 
 

İç Kontrol Güvence Beyanı 
 
 
 Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış 
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç 
kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi 
sağladığımı bildiririm. 
 
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
24/03/2011 
 
 
 
 
 
                                                                                               Dr. Osman GÜRÜN 
                                                                                                 Belediye Başkanı 
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Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; 
 
 
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun 
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde 
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini izlendiğini ve 
gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye 
raporlandığını beyan ederim. 
 
 
İdaremizin 1010 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan 
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. 
24/03/2011 
 
 
   
 
 Gülsev ÇULHA 

                                                                                   Mali Hizmetler Müdür Vekili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

80

 
Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 

 
 
 

 
 Hasan ÖNKAŞ 
                                                                                             Özel Kalem Müdürü 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 

 
 
 

 
 Birsen KOCATAŞ 
                                                                                                 Yazı İşleri Müdürü 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 

 
 
 

 
 Fatoş ARSALAN 
  Şef 
                                                                                        Mali Hizmetler  Müdürlüğü 
                                                                                                Harcama Yetkilisi 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 

 
 
 

 
 Cengiz KUTLU 
                                                                                           Fen İşleri Müdür Vekili 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 

 
 
 

 
 Fehmi TÜRER 
                                                                                       İmar Şehircilik Müdür Vekili 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 

 
 
 

 
 Salih TUFAN 
                                                                                       Temizlik İşleri Müdür Vekili 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 

 
 
 

 
 Raşit ÇÖL 
                                                                                              İtfaiye Müdürü 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 

 
 
 

 
 Şevket GÜLEN 
                                                                                                  Zabıta  Müdürü 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 

 
 
 

 
 Hacı KOÇ 
                                                                                    Veteriner İşleri Müdür Velkili 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 

 
 
 

 
                                                                                            Hasan ÖNKAŞ 
                                                                            Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 
 
 
 Hülya EREŞTER 
                                                                                        Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

91

 
Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 
 
 
 
 
 
 
 Baki ÜLGEN 
                                                                                          BESKO Müdür Vekili 
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Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 
 
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 
 
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik  ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve 
yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin 
işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama 
birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.  
 
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.   
24/03/2011 
 
 
 
 
 
 Dr. Cafer ŞAHİN 
                                                                                           Sağlık İşleri Müdür Vekili 
  
 
 


