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SUNUŞ 

 

 

 

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sevgili Hemşehrilerim 

Küresel olarak tüm Dünyada 2020 yılı koronavirüs pandemisi ile mücadele edilerek geçti. 
Bu mücadele halen devam ediyor. Biz de bu süreçte belediyemizin tüm imkânlarını seferber ederek, 
pandeminin ilçemizde yayılmasının önüne geçmek ve bu süreçte halkımızın karşılaştığı sorunlara 
çözüm üretmek için çalıştık. Göreve geldiğimiz günden bu yana toplumun her kesimiyle iç içe 
karşılıklı fikir alış verişi yaparak, insana dokunan, verimli ve halkımızın yaşam konforunu arttıran 
projeler ürettik. Siyasi bir tavır takınmadan, her bölgemize her kesime eşit hizmet ilkesi ile çalıştık. 
Pandemi yüzünden yaşanan ekonomik küçülme nedeniyle belediyemizin de gelirlerinde ciddi bir 
azalma oldu. Buna rağmen Menteşe Belediyesi olarak halkımız için hizmet üretmeye, halkımızın 
ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri uygulamaya devam ettik. Siz değerli Meclis Üyelerimiz ile 
birlikte Menteşemiz için tek vücut halinde, siyasi kimliğe bürünmeden uyumlu bir şekilde çalıştık.  
Çağdaş, yaşam konforu yüksek, meydanları, yeşil alanları ile estetik ve Menteşemizde yaşadığı için 
mutlu olan insanların var olduğu bir marka kent yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz.  
Bugüne kadar ilçemizin gelişmesi adına yaptığınız çalışmalar için teşekkür ediyorum.  
              Sevgi ve Saygılarımla  

 
                       Bahattin Gümüş 
                       Menteşe Belediye Başkanı 
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MENTEŞE BELEDİYESİ 2020 YILINDA 
 
109 bin 430 metrekare beton yol  

42 bin 60 metrekare beton parke kaplama 

16 bin 600 metrekare kilit parke taşı döşeme  
3 bin ton rotmix kullanılarak yol kaplama  
400 kilometre yol tesviye çalışması yaparak, çağdaş ve güvenli yolları vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk. 

25 ADET ÇOK AMAÇLI SALON İNŞA ETTİK 

Kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın düğün, nişan, mevlit, sünnet gibi etkinliklerini 
yapabilecekleri içerisinde elektriği, suyu, mutfağı bulunan çok amaçlı sosyal alanların inşasına 
devam ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar Menteşemize 25 adet çok amaçlı sosyal alan 
kazandırdık. Menteşe Belediyesi olarak kent merkezinin yanı sıra kırsaldaki en uzak mahallemize 
kadar hizmet götürmek için çalışmaya devam ediyoruz.  

TİP PROJE KÖYLÜMÜZÜN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR  

Büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen 48 köyümüz ve 4 beldemizde yaşayan vatandaşlarımız ev 
yaparken yüksek ücretlerle proje hazırlatmak zorunda kalacaklardı. Menteşe Belediyesi olarak 
vatandaşlarımızın bu ekonomik zorlukla karşılaşmaması için evlerinin projelerini ücretsiz olarak 
hazırlama kararı alarak Tip Proje uygulamamızı hayata geçirdik. Bu kapsamda Tip Proje 
uygulamasına şu ana kadar 210 başvuru yapılırken, 69 projenin inşaat ruhsatı, 23 projenin de yapı 
kullanım izinleri verildi. 
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KÖTEKLİ GENÇLİK MERKEZİ  

Seçim vaatlerimiz arasında yer alan Kötekli Gençlik Merkezimizi hayata geçirdik. Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından belediyemize tahsis edilen 4 katlı binanın en alt katındaki kahvehaneyi 
işletmeye başladık. Ayrıca üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet veren ve içerisinde kütüphane, 
çamaşırhane, odalarında mutfağı, banyosu olan misafirhanemiz ile Gençlik Merkezimiz öğrenci 
kardeşlerimize ücretsiz hizmet vermeye başladı. 

KURŞUNLU MEYDANI VE İNSAN HAKLARI PARKI YENİLENDİ  

Tarihi Arasta bölgemizle iç içe olması ve etrafında ticari alanlar bulunması nedeniyle çok önemli 

bir konumda olan Kurşunlu Meydanımızı ve İnsan Hakları Parkımızı yenileyerek halkımızın 
hizmetine sunduk. Zeminini traverten doğal taş ile kapladığımız, daha çağdaş ve estetik bir görüntü 
kazandırdığımız meydanımızı halkımızın kullanımına sunduk.  

MENTEŞE SPOR KOMPLEKSİ HİZMET VERMEYE BAŞLADI  

Menteşe halkımızın ve bölgedeki sporcularımızın daha sağlıklı ve modern ortamda spor 
yapabilmesi için hazırladığımız proje kapsamında; Akyol Mevkii’nde 6 bin metrekarelik alana 
içerisinde 2 adet basketbol sahası, 1 adet voleybol sahası, 1 adet açık alan tenis kortu, 1 adet halı 
saha, 1 adet plaj voleybolu ve mini golf sahası olan spor kompleksimizi inşa ettik. Spor 
kompleksimizin içerisinde ayrıca; gece karşılaşmaları için ışıklandırmalar, tribünler ve ayrı oturma 
alanları, yeşil alanlar ve sporcular için soyunma kabinleri de bulunuyor. 

NARLI KAHVESİ RESTORASYONU TAMAMLANDI  

Üçüncü derece doğal sit bölgesi olan Karabağlar Yaylamızdaki tarihi Narlı Kahvemizi, Muğla 
Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının yüzde 90 hibe desteği ile restore ettik. 
Restorasyonu tamamlanan Narlı Kahvesi, pandemi sürecinin ardından Menteşemizin kültür turizmi 
için önemli bir nokta olarak halkımıza hizmet verecek.  

MENTEŞE KENT MEYDANINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR 

İnşası Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan, altında otoparkı üstünde sosyal yaşam 
alanları, parklar, dükkânlar ve etkinlik alanları bulunacak olan Menteşe Kent meydanımızda 
çalışmalar devam ediyor. Menteşemize yeni bir çehre kazandıracak olan kent meydanı, en kısa 
zamanda tamamlanarak halkımıza hizmet vermeye başlayacak.  

YENİ PARKLAR İLE MENTEŞE DAHA YEŞİL DAHA ESTETİK  

Parklar her kesimden vatandaşımızın zaman geçirdiği ve sosyalleştiği alanlar olmasının yanı sıra; 
daha yeşil daha estetik bir kent yaratmak için de çok önemlidir. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 
Gülağzı, Yeşilyurt ve Yeniköy Mahallelerimizde içerisinde spor aletleri bulunan modern ve 
çocuklarımız için güvenli zemine sahip parklar inşa ettik. Ayrıca ilçe merkezimizde bulunan toplam 

175 yeşil alan ve parktan 8 tanesinin de gerekli bakım onarım çalışmalarını yaparak revize edilen 
parklarımızı halkımızın hizmetine sunduk.  
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KENTSEL PLANLAMA  

Kentsel Planlama, mekânsal planlama ve arsa üretim çalışmaları 2020 yılında da devam etti.  

Bu kapsamda Akçaova 2. Etap Kentsel Tasarım Projeleri tamamlanırken 18 uygulaması ise 
tamamlanmak üzere olup Uğur Mumcu Bulvarı planlama çalışmaları tamamlandı. 18 
uygulamasında ise son aşamaya gelindi. Ata Küçük Sanayi Sitesi İmar Planı ve 18 uygulaması da 
tamamlanmak üzere. 

İPEKBÖCEKÇİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ HAYATA GEÇTİ  

Belediyemiz ve Yerel Tohum Derneği ile ortaklaşa olarak bölgemizde “İpekböcekçiliği 
Yetiştiriciliği” projesini hayata geçirdik. Proje ile Kafaca ve Bayır Mahallesinde yaşayan 8 aile 
Menteşe Belediyesi’ne ait Bayır Mahallesindeki 450 adet dut ağacının yetiştiği 15 dönüm arazide, 
ipekböcekçiliği yetiştiriciliğine başladı. Proje ile 8 aileye yeni bir gelir kapısı açılırken ayrıca 
bölgemizde ipek sektöründe üretimin başlaması sağlandı.  

500 YAŞLIYA EVDE BAKIM HİZMETİ  

‘Yaşlıların Sıcak Yürekleri, Menteşe'nin Vefalı Elleri’ projesi kapsamında 2014 yılından bu yana 
500 yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan aileye, evde bakım ve temizlik hizmeti verdik. Bu hizmetimizi 
pandemi sürecinde de gerekli hijyen ve mesafe kurallarına uyarak vermeye devam ediyoruz. 
Toplumun her kesimi ile iç içe olmaya, halkımıza dokunan sosyal projeler üretmeye devam 
ediyoruz.  

HAFIZ MEHMET GÜRÜN KÜLTÜR EVİ’NİN RESTORASYON ÇALIŞMALARINA 
BAŞLADIK 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’ün, kültür evi olarak kullanılması 
şartıyla belediyemize bağışladığı Düğerek Mahallesindeki evde, restorasyon çalışmalarına başladık. 
Bağışlanan ev yapılacak olan restorasyon çalışmasının ardından Hafız Mehmet Gürün Kültür Evi 

olarak vatandaşlarımıza hizmet verecek.  

PANDEMİ SÜRECİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Menteşe Belediyesi olarak virüsün ülkemizde ilk görüldüğü andan itibaren, halkımızın bu süreçteki 
her türlü ihtiyacına çözüm üretmek için çalıştık. Toplum sağlığı bizim için çok önemli. Bu nedenle 
Mart ayı başında salgının ülkemizde de görüldüğü bilgisi üzerine ilk önce “Korona Virüs nedir? 
Nasıl bulaşır? Belirtileri ve korunma yolları nelerdir?” konularında sosyal medya hesaplarımızda ve 
internet sitemizde bilgilendirici video ve paylaşımlar yaparak halkımızı bilgilendirdik.  
Başta Pazaryerlerimizde olmak üzere halkımıza koronavirüsden korunma yollarının yer aldığı 
broşürlerden dağıttık.  

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI 

Pazaryerlerimiz dezenfekte edilerek satılan tüm ürünlerin hijyen kurallarına uygun bir ortamda 
poşetlenmesi sağlandı.Pazarlarda gıda dışı ürünler kaldırıldı. Perşembe günleri kurulan halk 
pazarımızda alışveriş yapan vatandaşlarımıza zabıta ekiplerimiz tarafından dezenfektan jel ve 
maske dağıtıldı. 
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Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında oyun parkları, çok amaçlı sosyal alanlar, meydanlar, spor 
alanları, ibadethaneler, ortak kullanım alanları olan tuvaletler, devlet kurumları ve kalabalığın 
yoğun olduğu diğer bölgelerde de dezenfekte çalışmaları yapıldı. 
Belediyemiz bünyesinde bulunan ve vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi gören, Atapark, Kültür 
Evleri, Elele Butik, Çocuk Bilim Parkı ve Bitki Satış Noktalarımızı tedbir amacıyla kapattık.  
Hijyen tedbirleri kapsamında ilçemizde ekmek satışlarının yapıldığı fırın, market ve büfelerde 
denetimleri arttırdık. Menteşe’de ekmeklerin el değmeden poşetlerde satılması sağlandı. 

ESNEK ÇALIŞMAYA GEÇTİK 

Pandeminin ülkemizde görülmesinin ardından, virüsün yayılmasını engellemek, toplumu ve 
çalışanlarımızın sağlıklarını korumak adına esnek çalışma uygulamasını hayata geçirdik. 
Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin bir kısmının evden çalışmasını sağlayarak 
belediyemiz içerisindeki insan polülasyonunu azalttık. Devam eden pandemi nedeniyle aldığımız 
karar doğrultusunda mesai saatlerini 10.00 – 16.00 saatlerine çektik.  

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK VERMEYE DEVAM ETTİK 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de yalnız bırakmadık. Bu 
kapsamda ihtiyaç sahibi aileler için aşevimizden her gün sıcak yemek çıkartarak yemekleri evlerine 
teslim ettik. Vatandaşlarımızın da katkı koyduğu ve hazırladığımız Dayanışma Paketi ile ihtiyaç 
sahibi 1000 vatandaşımıza da erzak yardımında bulunurken, ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi 
yardım yaptık. Ayrıca bu süreçte belediyemize başvuran 140 öğrencimize eğitim yardımı, 30 aileye 
gelir yardımı, 500 aileye yakacak yardımı, 500 aileye erzak yardımı ve 200 aileye de Yemek  

yardımında  bulunuldu. 

MAHALLE SAKİNİ HAYVAN DOSTLARIMIZI UNUTMADIK 

Pandemi tedbirleri nedeniyle uygulanan karantina sürecinde mahalle sakinimiz olarak gördüğümüz 
hayvanları da unutmadık. İlçe merkezindeki sahipsiz hayvanlar için kedi ve köpek evlerine mama 
takviyesi yaptık. Mama takviyesinin yanında kedi ve köpek evlerine yeni mama kapları da monte 
ederek sokak hayvanlarının mamalara ve suya daha kolay ulaşmalarını sağladık. 

MEMLEKETİNE, ÜLKESİNE DÖNEMEYEN ÖĞRENCİLERE YEMEK YARDIMI  

Kötekli mahallemizde ikamet eden ve koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli sebeplerden dolayı 
memleketlerine dönemeyen ve ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine 
ücretsiz olarak yemek yardımı yaptık.   

65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI BULUNAN VATANDAŞLARIMIZI 
UNUTMADIK  

Pandemi nedeniyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının 
yasaklanmasının ardından evlere hizmet projemizi hayata geçirdik. Proje ile ekiplerimiz sokağa 
çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm alışveriş 
ihtiyaçlarını karşılayarak kapılarına kadar teslim ettiler. 
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PSİKOLOJİK DANIŞMA HATTI 

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılan “Evinde Kal Menteşe” çağrısının ardından evlerinde 
vakit geçiren vatandaşlarımızın psikolojilerini güçlü tutmak, endişeli ruh haline bürünmelerini 
engellemek ve stres kaynaklı sorunlarının önüne geçmek için Menteşe Belediyesi Psikolojik 
Danışma Hattımızı kurduk. Bu hat ile uzmanlarımız hafta içi 09.00 – 19.00 saatleri arasında (0252) 
424 00 50 numaralı telefondan halkımıza psikolojik destek verdi.  

MÜZİSYENLERE EKONOMİK DESTEK  

Pandemi süreci ister istemez ekonomik olarak da bir dizi zorluğu beraberinde getirdi. Halkın 
sağlığını korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına sokağa çıkma yasakları ilan edilirken, 
pek çok işletme de kapatıldı. Bu süreçten negatif olarak etkilenen sektörlerin başında da 
müzisyenler geliyor. Bizde Menteşe Belediyesi olarak müzisyen arkadaşlarımıza destek olmak için 
onlarla birlikte bir proje geliştirdik. Muğla Müzisyenler Derneği üyesi müzisyen arkadaşlarımız 
sokağa çıkma yasağı sırasında evlerinde kalan halkımız için canlı müzik yaparak Menteşemizin 
sokaklarında gezdiler. 

MENTEŞE İÇİN ÇAL 

Muğla Müzisyenler Derneği ile ortaklaşa olarak “Menteşe İçin Çal” projesini hayata geçirdik. Proje 
kapsamında Muğla Müzisyenler Derneği üyesi 27 yerel sanatçımız, Menteşemizin kültürel, tarihi ve 
doğal alanlarında farklı enstrümanları ile Muğla türkülerini seslendirdi. Hazırlanan klip 
Belediyemizin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından yüzlerce beğeni ve paylaşım 
aldı.  
Muğla Müzisyenler Derneği ile ortaklaşa hazırladığımız projeler ile pandemi nedeniyle ekonomik 
sıkıntı yaşayan müzisyen arkadaşlarımıza destek olurken, sokağa çıkma yasakları nedeniyle evinde 
kalan vatandaşlarımız içinde eğlenceli, keyifli vakit geçirmelerini sağladık.  

ONLİNE OLARAK KURS VE EĞİTİMLER VERDİK  

Pandemi sürecinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmek adına başta belediye 

hizmetlerimiz olmak üzere halkımıza dokunan sosyal hizmetlerimizi de online olarak vermeye 
devam ettik. Bu kapsamda çocuklar ve yetişkinler için online olarak; zumba, yoga, pilates, karate, 
dans, satranç ve futbol kursları verdik. Bu kurslarımıza onlarca vatandaşımız katılarak online 
şekilde eğitim aldılar.  

MENTEŞE BELEDİYE TİYATROSU ONLİNE ÇALIŞMALAR  

Menteşemiz bir kültür ve sanat kenti. Biz de belediye olarak her zaman kültür ve sanat öncelikli pek 
çok proje etkinlik ve festivali hayata geçirdik. Bu kapsamda kurulan Menteşe Belediye Tiyatromuz 
Pandemi sürecinden önce başta Menteşemiz, Muğla’nın diğer ilçeleri ve pek çok farklı ilde gösteri 
sergiledi. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Belediye Tiyatromuz online olarak faaliyetlerine 
devam etti. Bu kapsamda belediye tiyatromuz tarafından online olarak diksiyon eğitimi, yaratıcı 
drama kursu, yetişkinler için tiyatro eğitimi kursları ve Repliği Söyle Ödülü Kazan yarışması 
etkinlikleri yapıldı.  
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GELECEĞİMİZ İÇİN ÜRETİYORUZ 

Pandemi sürecinde belediyemize ait tarım arazilerimizde başlattığımız üretim çalışmaları ile ata 
tohumlarımıza sahip çıkarak üreticimize de destek olduk. Sağlıklı bir geleceğe ancak iyi tarım 
uygulamalarıyla ulaşılabiliriz. Bu nedenle üreticimizi destekleyen tarım politikalarımızı, pandemi 
sürecinde hızlandırdık. Tarımsal üretimin yerel tohumla desteklenmesi adına Kafaca, Düğerek ve 
Karabağlar Yaylamızdaki toplam 52 dönümlük arazilerimize yerli soğan, domates, patlıcan, biber 
ve nohut diktik. Ayrıca 400 kilogram patlıcan ile 200 kilogram domates tohumluğu alarak bu 

tohumlukları, yerel  üreticilerimize ücretsiz dağıttık.  

Bunun yanında Kafaca Mahallemizdeki 12 dönümlük arazimize, 100 kilogram korunga yem bitkisi 
tohumu ektik. Hasat zamanı balyalar haline getirilecek olan yem bitkilerini, hayvancılıkla uğraşan 

çiftçimize destek olmak adına ücretsiz dağıtacağız.  
 

TARIMSAL ÜRETİMİN YEREL TOHUMLA DESTEKLENMESİ PROJEMİZLE ÖDÜL 
ALDIK 

“Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi” projemiz ile GEKA’nın 
Covid – 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamındaki 2020 yılı mali destek 
programından %100 hibe desteği aldık. Proje ile Sağlıklı Kentler Birliği’nin Sağlıklı Yaşam 
kategorisinde Jüri Özel Ödülüne layık görüldük.  

İŞYERİ KİRA İNDİRİMİYLE ESNAFIMIZIN YANINDA OLDUK 

Meclisimizde oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda belediyemize ait olan ancak pandemi 
nedeniyle kapalı olan işyerlerinden 3 ay boyunca kira almadık.Açık olan ancak kötü giden işleri 
nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken işyerlerimize 3 ay boyunca %50, pandemiden çok fazla 

etkilenmeyen işyerlerimize de %25 oranında olacak şekilde kira indirimi yaptık. 

Ayrıca 6 ay boyunca kiracılarımıza zam yapmadık. 
 

TARIM ARAZİLERİ KİRA İNDİRİMİ İLE ÜRETİCİMİZİN YALNIZ BIRAKMADIK  

Pandemi sürecinde Belediyemizin kiracısı olan çiftçilerimizin ve üreticilerimizin kiralarında %50 
indirim uyguladık. 

EMEK VEREN ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ 

Menteşemizde çok bereketli topraklara sahibiz. Bu güzel bereketli topraklarda alın teri döken, emek 
veren çiftçimize, üreticimize her zaman destek oluyoruz. Belediye olarak kurduğumuz köylü pazarı 
ile üreticimizin kendi ürettiği ürünlerini en doğal, en taze olarak birinci elden tüketiciyle 

buluşmasını sağlamaktayız. Pandemi sürecinde yerel tohumu desteklemek adına, kendi 
arazilerimizde ektiğimiz yerli ata tohumlarımızın üretimini de yaparak, desteğimizi sürdürüyoruz. 
Amacımız üreticimizin toprağında kalması, bu toprakta üretimle kazanması ve bölge tarımının 
gelişmesini sağlamaktır.  
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HASADI YAPILAN ÜRÜNLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRDIK 

Belediye olarak kendi arazilerimizde ektiğimiz ata tohumlarını hasat ederek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyoruz. Projemiz ile pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın acil gıda ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalıştık. Belediyemiz görevlileri tarafından bizim ve muhtarlarımızın tespit ettiği 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kapı kapı dolaşarak, 4 ton yerli domates, 6 ton yerli patlıcan ve 1 ton 

biber ve 250 kilogram soğan dağıttık. Alan elin,  veren eli görmediği uygulamamız ile ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın bu süreçte de yüzü güldü. Yerli ürünlerimizin bir kısmını da belediyemizin 
aşevinde yemek yapımında kullanarak, yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak 
ulaştırıyoruz.  
Bunun yanında, yakın zamanda ekimini yaptığımız kadim karakılçık ve siyez buğdaylarımızdan 
elde edilecek unlar da aynı şekilde hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtılacak, 
hem de buğdayın sap kısımları saman haline getirilerek, üreticilerimize dağıtılacak. Proje ile 
üretilen unlar yine belediyemiz aşevi ve kültür evlerinde değerlendiriliyor. Korunga yem bitkileri de 
hayvancılıkla uğraşan çiftçimize destek olmak adına ücretsiz dağıtılıyor.  

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI YAPTIK  

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen bu süreçte “Eğitimde Fırsat Eşitliği” kampanyası 
kapsamında, uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilere, ücretsiz tablet dağıtıyoruz. 
Hayırseverlerin de katkılarıyla 2020 yılında 145 öğrenciye tablet ulaştırarak,  Menteşe’de eğitime 
önemli ölçüde katkı sağladık.  

EĞİTİM SINIFLARI OLUŞTURDUK  

Tablet dağıtımının yanında, belediyemize ait Sekibaşı Dayanışma Merkezimizde ve Menteşe 
Belediyesi Kültür Evleri’nde tablet ve internet ihtiyacı olan çocuklarımız için “Eğitime Destek 

Sınıfları” oluşturduk.  Çocuklar bu sınıflarımızda belirlenen sağlık kuralları çerçevesinde 
eğitimlerini sürdürebiliyorlar. Aydınlık yarınlara eğitim sayesinde ulaşacağımızın bilinci ile 
geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitimlerinden uzak kalmaması için onlara elimizden gelen desteği 
vermeye devam edeceğiz. 

ZOR GÜNLERİ DAYANIŞMA İLE ATLATACAĞIZ 

Covid-19 salgını sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı etkiledi. Bugünleri hep birlikte atlatmak için 
vatandaşımızın yanı sıra üreticimize, çiftçimize destek olamaya, halkımızın da sağlıklı gıdaya 
ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. İnsan odaklı bir belediye olarak, yerel ürünlerimizi geliştirip, 
üreticimize destek vermeye devam edeceğiz. Menteşe’de hem hayvansal, hem de tarımsal üretimin 
salgın nedeniyle aksamaması ve tüketicimizin de mağdur olmaması için var gücümüzle çalışacağız. 
Üreticimizi desteklemeye, bağında bahçesinde kendi ürettikleri ürünleri, yine kendilerinin satarak, 
aracısız tüketiciye ulaştırmalarını sağlamaya devam edeceğiz. Geleceğimiz üretimde, geleceğimiz 
verimli topraklarımızda. Bu toprakları işledikçe üreteceğiz. Bu zor günleri birlikte, üreterek 
dayanışma ile atlatacağız.  
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I- GENEL BİLGİLER:  
     
A- MİSYON ve VİZYON 
 
 1- MİSYONUMUZ ( TEMEL GÖREV) 
 

Yasa ve yönetmelikle belirlenen görev, sorumluluk ve yetkiler çerçevesinde; çağdaş, katılımcı ve 
sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla yeniliklere açık, geleceği tasarlayarak gerçekçi çözümler 
üreten, ilçemizin ve bölgemizin tarihi dokusunu koruyan sosyal ve kültürel değerlere sahip çıkan, 
insana dokunan, çevreye ve hayvan haklarına saygılı, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun, 
öncelikle çocuklar, gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplar olmak üzere kamu yararına uygun 
hizmetler sunmak. 

 
 
        2- VİZYONUMUZ ( TEMEL HEDEF) 
     

Doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunduğu, kırsal ve kentsel yaşamın iç içe olduğu, çevreye 
duyarlı, kültür ve insan odaklı sosyal bir belediye olmak. 

 
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR  

 
1- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYENİN GÖREV   
    YETKİ 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. (MÜLGA SON CÜMLE RGT: 06.12.2012 
RG NO:28489 KANUN NO: 6360/17) (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 06.12.2012 NO:28489 
KANUN NO: 6360/17) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, 
kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açmak zorundadır.  

b) )İPTAL EDİLEN BÖLÜM ANY. MAH. 24.01.2007 T. 2005/95E. 2007/5 K. RGT: 
29.12.2007 RG NO: 26741)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. (EKLENMİŞ İBARE RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/17) mabetlerin 
yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi 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. 
(DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/17) Gerektiğinde, sporu 
teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım 
yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere 
ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 
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(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/17) 
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdi 

yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde 
yedisini geçemez. 

 
(İPTAL EDİLEN İKİNCİ FIKRA ANY. MAH. 24.01.2007 T. 2005/95 E.  2007/5 K. RGT: 

29.12.2007 RG NO: 26741)  
 
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 

ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 
 
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet 

sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün 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. 
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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; 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. 

 
(EKLENMİŞ BENT RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/18) 
r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 

Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata 
göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına  

 
kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret 

karşılığında yer seçim belgesi vermek, 
(EKLENMİŞ FIKRA RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/18) 
(r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik 

ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde 
verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi 
vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. 

(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. (EKLENMİŞ CÜMLE RGT: 06.12.2012 RG 
NO: 28489 KANUN NO: 6360/18) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli 
bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. 

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 
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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 MENTEŞE 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, belediye kanunu dışında birçok yasal düzenlemede de belediyelere görev 

verilmiştir. Belediyenin görev, yetki ve sorumluluk alanı belediye sınırlarını kapsar. Ancak;  
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı resmi gazete yayımlanan 6360 Sayılı Kanunla yeni bir düzenleme 
yapılmıştır. Bu yasa ile nüfusu 750 bini geçen 13 ilde Büyükşehir Belediyesi kurulmuştur. Muğla 
İlinde, Muğla mahalleleri merkez olmak üzere, Muğla Merkez ilçe sınırları içerisindeki köyler ile 
belediyelerden oluşan Menteşe ilçesi ve aynı adla belediye kurulmuştur.    

5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümlerine göre, 6360 Sayılı Kanunla kurulan Menteşe 
Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdadır. 

 
 

MENTEŞE  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 konukevleri 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. EKLENMİŞ İBARE RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/17)  
Mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; 

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. 
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19 

(DEĞİŞİK CÜMLE RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/17) 
Öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme vermek amatör spor kulüplerine ayni ve 
nakdi yardım yapmak ve gerekli desteği sağlamak, her türlü amatör spor karşılaşmaları 
düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan 
öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere 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 
Gayrisıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve 
denetlemek. 

26 

Belediye sınırları içinde 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 
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 

(EKLENMİŞ BENT RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/18) 
Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik 
Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer 
mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme 
istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate 
alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, 

30 
Belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu 
yoklaması ve araştırması yaptırmak. 

31 
Kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre 
şirket kurabilir. 

32 

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. 

33 
Görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası 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. 

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

35 
Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi 
amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir. 

36 

(DEĞİŞİK BENT RGT: 06.12.2012 RG NO: 28489 KANUN NO: 6360/19) 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı 
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile 
ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek 
ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması 
gerekir. 

37 
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. 

38 

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. 

39 

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 dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf 
ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar 
uygulamak. 

40 

Mahalle muhtarların belirttiği ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli incelemeyi yapmak 
ihtiyaçların karşılanması ve sorunlarının çözümü için hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına 
uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışmak. 
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C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER: 
1- FİZİKSEL YAPI: 

 
  Hizmet Binası:  Belediyemizin Özel Kalem Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Basın 

Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasebe servisi, başkanlık 
binasında,  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün Gelir Servisi, Emlak Servisi,  İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünün Taşınmaz Servisinin bir bölümü, Fen İşleri Müdürlüğü,  Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Belediyemiz Hizmet Binası yetersiz olmasından dolayı kiralanan binada, Bilgi İşlem Müdürlüğü, 
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Menteşe Personel Limited Şirketi, Zabıta Müdürlüğü 
Belediyemiz 2. No’ lu hizmet binasında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İktisadi İşletme bölümü 
Belediyemiz ek binasında, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Temizlik İşleri 
Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü Belediyemize ait Ek Binada, Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü, İskender Alper Konak altı Kültür Merkezinde, Fen İşleri Makine İkmal servisi, Makine 
İkmal üretim atölyesi binasında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Emirbeyazıt Mah. Uğur Mumcu 
Bulvarı No:32/2 adresinde bulunan taşınmaz üzerinde, Yapı Kontrol Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü ve Etüd ve Proje Müdürlüğü belediyemize ait Zihni Derin İşhanı’ndaki taşınmazda   
hizmet vermektedirler. 

 
Sağlık, Sosyal ve Eğitimle İlgili Binalar: Düğerek Öğrenci Yurdu ve Düğerek Düğün 

Salonu, Bayır Kapalı ve Açık Düğün Salonu, Yerkesik Düğün Salonu, Ortaköy Düğün Salonu, 
Belediyemizin; “İlçenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile 
gelişme potansiyeli göz önüne alınarak” mevcut norm kadroya uygun, 19 müdürlük olarak 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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2- ÖRGÜT YAPISI 
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Belediyemizin; “İlçenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel 
özellikleri ile gelişme potansiyeli göz önüne alınarak” mevcut norm kadroya uygun, 20 Müdürlük 
olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

 
Teftiş Kurulu Müdürlüğü  12 / 04 / 2014 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Kararıyla 

kurulmuş olup ; Teftiş Kurulu Müdürlüğü  faaliyete geçmemiştir. 
Başkan yardımcılarına bağlı birimlerle ilgili görev İmza Yetkileri Yönergesi ile 

düzenlenmiştir.  
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 01 / 09 / 2020 tarih 81 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 

kurulmuştur. 
      
3 -BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 
Belediye hizmet ve faaliyetlerini bilişim teknolojisiyle buluşturarak, bilişim 

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

E-Dönüşüm 
E-dönüşüm sürecimiz devam etmektedir. Bu süreç bitmeyen bir süreç olup, yeni teknolojik 

gelişmelerle sürekli değişime uğramamaktadır. Gelişime uğrayarak gelişmektedir. Amacımız bu 
sürecin devamlılığını aksatmadan doğru bir şekilde devam ettirmektir. 

Bilişim Sistemi Alt Yapı ve Teçhizat 
Belediye ait 1 ana binamızda bilgisayar sistemleri başta olmak üzere 7 adet bağımsız binadaki 

sistemleri merkezi olarak bir WAN çatısı altında topladık. Hizmet binalarımızda netvvork alt yapısı 
(cat5, cat6, cat7, fiber kablo ve telefon kabloları) oluşturuldu. 

VPN (Virtial Private Netvvork) Sanal Özel Ağ Uygulaması 
VPN; güvenli bir şekilde uzaktan erişimde kullanılan bir teknolojidir. Bu teknoloji ile hizmet 

binamız dışında bulunan bütün dış birimlerdeki kullanıcılarımız (Fen İşleri Müdürlüğü, Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğü-Sağlık İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Etüt Proje 
Müdürlüğü) hizmet binamızda gibi işlem yapmaktadır. 

Yönetim Bilgi Sistemi ve Otomasyonu 
Belediye Otomasyon Programı 1 Ocak 2017 – 19 Şubat 2017 Tarihleri arası (Win-Kent) 

otomasyon programı, 20 Şubat 2017 den itibaren  (Belsis-Net) kullanılmaya başlanmıştır. 15 Mayıs 
2017 tarihinden itibaren EBYS (Elektronik Belge Yönetimi Sistemi) kullanılmaya başlanmıştır. 
Belediye ana binası dışındaki birimlerimiz ile aynı bina içinde gibi çalıştırmak üzere gerekli ayar ve 
bağlantılar yapılmıştır.    

 Programa T.C. kimlik numarası üzerinden işlem yapılacak şekilde dizayn edilmiştir. 
Kamera Sistemi 
Ana hizmet binası, Hizmet binamız, Emlak Servisi, İskender Alper Kültür Merkezi, İmar ve 

Şehircilik Müdürlüğü, Yapı ve Kontrol Müdürlüğü, Park Bahçe Müdürlüğü Fen İşleri Tamirhane 
binalarında, ayrıca Bayır, Yeşilyurt, Yerkesik, Kafaca, mahallelerinde bulunan hizmet binalarında, 
Kötekli ,Akyol ve merkezdeki zabıta noktalarında   kamera takip sistemi bulunmaktadır. 

SMS Hizmeti 
Belediyemizin yürüttüğü faaliyetleri, duyuruları, etkinlikleri, cenaze duyurularını SMS olarak 

göndermekteyiz. SMS ile bilgilendirmede vatandaş memnuniyetinin artırılması, hizmetlerin daha 
fazla vatandaşa duyurabilmeyi hedeflemekteyiz. 

Web 
Web çözümü Basın Yayın Bölümü ile tamamı belediyemiz bünyesinde yapılmaktadır. 2014 

yılında meclis toplantıları canlı olarak yayınlanmaya başlamıştır. Yine Web üzerinden (E-Belediye 
Hizmeti) Emlak, Çevre Temizlik, İlan Reklam Vergileri ödemeleri alınmaktadır. 

 
 
 



22 
 

Yazılım ve Donanımla İlgili Arıza ve Talepler 
 
Donanım ile ilgili arızlarda kendi bünyemizde çözüme ulaşmaktayız. Çözüme ulaşamadığımız 

durumlarda ilgili kurumlardan destek almaktayız. Sistemimiz UPS ve jeneratörlerle desteklenmekte 
olup, özellikle bakımlarına büyük önem verilmektedir. Yazılımla ilgili talep ve sorunlarda ilgili 
kurumlarla çözüm sağlanmaktadır. 

 
1. Hizmet Araçları Listesi 

Belediyemiz Müdürlüklerinde kullanılan araçlara ait liste. 
 

ARAÇ LİSTESİ 
Sıra No Aracın Cinsi Sayı 

1.  İş Makinesi 19 

2.  Kamyon 15 

3.  Kamyonet 33 

4.  Kamyonet (Kapalı Kasa) 9 

5.  Mibibüs 4 

6.  Motorsiklet 5 

7.  Mobilet 6 

8.  Otomobil 12 

9.  Platform 2 

10.  Silindir 2 

11.  Su Tankeri 7 

12.  Traktör 20 

13.  Çöp Kamyonu 17 

14.  Cenaze Yıkama Aracı 4 

15.  Vakumlu Süpürme Makinesi 2 

16.  Kompresör 1 

17.  Tır 1 

18.  Dorse 1 

19.  Lowbed 1 

Toplam 161 
 
4- İNSAN KAYNAKLARI 
 
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.  

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,  27 Kasım 2011 tarih ve 28125 sayılı Resmi gazete 
yayınlanan “Belediyeye Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” hükmü gereği 
12/04/2014 tarih ve 16 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemizin, normla belirlenen standartlar dikkate 
alınarak optimum örgüt yapısı oluşturulmuştur.  
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İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  Belediye Meclisinin 12/04/2014 tarih ve 16 sayılı 
Meclis Kararı ile kurularak faaliyete geçmiştir. 

Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendirdiği Başkan Yardımcısına bağlı 
olarak görev yapmaktadır. 

 

Menteşe Belediye Personeli 
 

PERSONEL DURUMU 
 
     YIL  MEMUR SÖZLEŞMELİ 

MEMUR 
İŞÇİ Taşeron    TOPLAM 

      
2020 84 27 61 579         751 
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   5- SUNULAN HİZMETLER: 

 
5.1-Özel Kalem Müdürlüğü Hizmetleri 
 
Belediye Başkanı’nın resmi, özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek, Belediye 

Başkanı’nın ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, açılış, milli ve dini bayramlar ile mahalli kurtuluş 
günleri ve önemli günlerde düzenlenen organizasyonlarda her türlü protokol ve tören işlerini 
düzenlemek, yürütmek, zaman ve yerlerini Belediye Başkanı’nın iştirak etmesini temin etmek, 
Başkan’ın iştirak edemediği program, tören vs.lerde başkan adına başkan yardımcısına bilgi verip 
iştirak etmesini sağlamak. Başkanlık sekretaryasını düzenleyerek Belediye Başkanı’nın görüşme ve 
kabullerine ait hizmetleri yürütmek. Belediye Başkanı’nın diğer kuruluşlarla ve vatandaşlarla 
ilişkilerini koordine etmek, vatandaşlar, kurum ve kuruluşlardan gelen randevu ve talepleri 
doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini temin etmek,  Başkanlık makamının 
toplantılarını ayarlamak, yapılacak toplantı gün ve saatlerini ilgili birimlere bildirmek, Başkan’ın 
sözlü talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak, Belediye 
Meclisi, Belediye Encümeni ile Belediye’de hizmet veren tüm Müdürlüklerin kendi aralarında ve 
bu Müdürlüklere Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu temin etmek. Çağdaş 
belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar kurum ve 
kuruluşlar tarafından yazılı, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve 
şikâyetlerin çözüme kavuşturulmasında, ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, 
sonuçları hakkında ilgililere bilgi vermek. Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık 
programlarını hazırlayarak takip etmek, Birimlerin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve 
gerekli önlemleri almak maksatlı, Başkan ve birim müdürlerinin katılacağı aylık toplantılar 
düzenlemek ve bu toplantılarda; birim faaliyetleri gerçekleştirilen işlemler, sorunlar ile görüş ve 
önerilerin değerlendirilerek birimler arası bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyumu sağlamak.  

 
5.2  Yazı İşleri Müdürlüğü Hizmetleri 
 

Müdürlüğün görev ve sorumlulukları alanına giren konuları Belediye Başkanı ve/veya 
Belediye Başkan Yardımcısı’ndan gelen talimatlar doğrultusunda sorumlu olduğu bütün yasal 
mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek. Ayrıca çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı 
izlemek, personeline duyurmak ve müdürlük çalışmalarında uygulanmasını sağlamak, Belediyeye 
gelen tüm resmi evrak ve dilekçeleri ilgili müdürlüklere havale eder, birden çok müdürlükleri 
ilgilendiren yazışmaların koordinesini yapar gerek duyulduğunda sonuçlandırır. Müdürlüğe ait 
bütün kısımların çalışmalarını izlemek, faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek ve 
gerekli direktifleri vermek,  Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek 
amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak veya hazırlattırmak, hazırlanan çalışma raporunu 
başkanlığın onayına sunmak ve hazırlanan bu çalışma programına göre sevk ve idareyi temin 
etmek, Başkanlığa, Bağlı birimlerden Meclis ve Encümende görüşülmesi için sevk edilen evrakların 
kontrolünü yapmak, Meclis ve Encümen gündemini Başkanlık adına hazırlamak, Diğer kurum, 
kuruluş ve kişilerden gelen evrakların, Başkanlık  

 
Makamına gönderilmeden önce incelemesini yapmak, Diğer Kurum, Kuruluş ve kişilere 

gidecek evrakların, gönderilmeden önce son incelemesini yapmak, 
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5.3 Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetleri 
 

Müdürlüğümüz 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye 
Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı 
Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 492 Sayılı 
Harçlar Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilen 
Belediyenin gelir ve giderleriyle alakalı, Mali İş ve İşlemleriyle ilgili her türlü icraatını 
yürütmektedir.  2020 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.  
              2020 yılına ait Gelir ve Gider İşlemlerimiz Belediye Meclisi  Denetim Komisyonu 
tarafından denetimi yapılmış. 2020 yılı Sayıştay denetimi  yapılmıştır. 
   Gerekli bilgi ve raporlar, Başkanlığa, Bakanlığa, Sayıştay’a ve Kamu Bilgi Sistemine 
Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen sürelerde düzenli olarak gönderilmiştir.   
              2020 yılı içinde yapılan tahsilat işlemi 2020 yılı “Gelir Tarifesi” doğrultusunda yapılmış, 
yıl içerisinde yoklama işlemi düzenli yapılarak vergi kaçakları en aza indirilmiş, süresinde vergi ve 
harçlar ile kira gibi gelirleri ödemeyenler hakkında takip işlemleri sürdürülmüş, 6183 sayılı kanunla 
takibi yapılamayan alacak  dosyaları  Belediye Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne gönderilerek  borçlular 
hakkında İcra takibi yapılması sağlanmıştır.  

                     Yıl içerisinde alacaklarımızın tahakkuk, tahsilat ve takibi yanında  tüm birimlerimizin 2020 
yılı Gelir tarifesi hakkındaki görüşleri alınarak 2020 Yılı içerisinde uygulanacak Gelir Tarifesi 
düzenlenerek Belediye Meclisine sunulmuş olup, Belediye Meclisince kabul edilmiştir.  
              Yıl içerisinde yapılan Doğrudan Temin Usulü Mal ve Hizmet Alımlarının izlenmesi, 
birimler tarafından düzenlenen Taşınır İşlem fişlerinin kontrolleri yapılarak muhasebe kayıtlarıyla 
uygunluğunun sağlanması ve taşınır kesin hesap cetvelinin hazırlanması ile tüm ödeme evrak ve 
yazışmalar servis çalışanlarımız tarafından yapılmıştır. 

 
 

5.4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Hizmetleri  
 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 22/02/2007 tarih ve 
26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 07/10/2009 tarih ve 
27369 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik 
yapılmasına ilişkin Yönetmelik, 12/09/2010 tarih ve 27697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve 
Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelik, 5434 sayılı Emekli 
Sandığı Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar gereğince personeller ile 

ilgili işlemleri yapmak. 
 

 

 

 

 



26 
 

5.5- Fen İşleri Müdürlüğü Hizmetleri 
 

5393 sayılı Belediye Kanununun 3. bölümünde yer alan Belediyenin görev, yetki ve 
sorumlulukları başlıklı 14. maddenin tarifinde fen işleri müdürlüğüne düşen görevler: Belediye 
tarafından yapılması gereken alt yapı, yol, bina inşaatı, yeşil alan düzenlemesi v.b. yapım işlerini 
gerek kendi elemanları gerekse ihale ile yapımını sağlamak. 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 bakımını atölye ekibi tarafından 
yapmak. 

 
 

5.6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetleri 
 
         Belediye mücavir alanı içerinde İmar Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda İmar 
Planlarına uygun olarak kent gelişiminin sağlanması için uygulama yapmak. Tarihi ve kültürel 
değerlere sahip çıkarak modern, yaşam kalitesi yüksek, estetik kent dokusu oluşturmak.        
 
 
5.7- Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmetleri 
          5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Müdürlüğümüz hizmetlerini 
ilgilendiren kanun ve Yönetmeliklerini kapsayan  İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili mevzuat ile diğer 
mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak etkin, düzenli ve 
verimli bir biçimde yürütmek. Temizlik hizmetlerini; cadde, sokak, kaldırım ve meydanların günlük 
genel temizliğini etkin, düzenli ve verimli bir biçimde, mevsimlere göre oluşturulacak bir plan ve 
program dahilinde yürütmek  afiş ve pankart asmak, halkın rahatlıkla görebileceği ve ulaşabileceği 
yerlere çöp kutuları ve kumbaraları koymak, bunların günlük temizliklerini yapmak, gerektiğinde 
yıkamak ve dezenfekte etmek. Konutlarda üretilen evsel katı atıkları (çöpleri) çevreyi rahatsız 
etmeden günlük olarak toplamak. İşyeri, okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları tarafından 
üretilen evsel nitelikli katı atıkları (çöpleri), çevreyi rahatsız etmeden günlük olarak toplamak ve 

Orman piknik mesire alanlarını temizliğini, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine uygun 
olarak, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Atık Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, pil ve akümülatör atıklarının kaynağında ayrı toplamak, Atık 
Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, elektrikli ve elektronik 
eşya atıklarının kaynağında ayrı toplanmak, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine uygun 
olarak, bitkisel yağ atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını sağlamak. Ömrünü Tamamlamış 
Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplamak ve yetki alanında olan diğer hizmetleri 
üretmek. 

 

5.8- Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmetleri 
 

Mevcut park ve yeşil alanların her türlü bakım hizmetlerini mevsimlere göre yapmak veya 
yaptırmak, ayrıca imar planında yeşil alan olup, mülkiyeti belediyeye geçen alanların projelerini 
hazırlamak veya yüklenici firmalara yaptırmak, bu amaca ilişkin çalışma plan ve programı 
belirlemek, yüklenici firmanın bu plan dâhilinde çalışmalarını sürdürmesini kontrol etmek. 

 

 



27 
 

5.9- Zabıta Müdürlüğü Hizmetleri  
 

Belediye sınırları içinde 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 getirmek.  

 
 
5.10- Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Hizmetleri 
 

 Menteşe Belediyesi’nin hazırladığı projeler ve yaptığı etkinlikleri basın-yayın organlarına ve 
kamuoyuna duyurmak. Menteşe ile ilgili çeşitli programlar hazırlamak ve bunların televizyonlarda 
yayınlanmasını sağlamak. 3’er aylık dönemleri kapsayacak şekilde Menteşe Belediyesi Kent 
Kültürü dergisini yayınlamak, Menteşe Belediye bültenini yayınlamak için gerekli çalışmalar 
sürdürülmektedir.  

Ayrıca belediyemizin değişik birimlerinin yaptığı açılış, tören ve seminer gibi toplantıların 
düzenlenmesine katkı sağlamak. Hemşerilerimizden gelen istek ve şikayetleri inceleyerek ilgili 
birimlere iletmek ve bu taleplere ilişkin talep sahibine bilgi vermek. 

Amacı demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine 
uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 
sayılı Bilgi Edinme Kanunu gereğince web sitemizi ziyaret edip “Bilgi Edinme” formlarını 
kullanarak belediyemizden istenilen bilgilere bu yolla ulaşılabilir hale getirmek. Ayrıca BİMER 
yolu üzerinden gelen mailleri cevaplamak.  

 
5.11- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Hizmetleri 

Sosyal ve kültürel hizmetler, yetişkin eğitimi,  toplum hizmetleri alanında her türlü 

etkinlikleri gerçekleştirerek, kent insanının eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik 

gelişimine katkı sağlayan faaliyetleri yürütmek. 

Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derce alan sporculara belediye 
meclis kararıyla ödül vermek. 
 

5.12- Sağlık İşleri Müdürlüğü Hizmetleri 
Kanunlarla Belediyelere verilen görev ve yetkiler çerçevesinde halkımıza sağlıklı ve kaliteli 

bir yaşam, güvenli bir ortam ve çözümleyici bir anlayışla hizmet sunmak. Sağlık, defin hizmetlerini 

yürütmek ve mezar yeri satışı yapmak, 

 

5.13- Hukuk İşleri Müdürlüğü Hizmetleri 
         Adli ve idari yargı mercilerinde Menteşe Belediyesini temsil etmek. Belediye Başkanı adına 
dava açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmalarda bulunarak, duruşmaları takip etmek, yerel 
mahkemelerde karara çıkan dava dosyalarını  ( gerektiğinde duruşmalı olarak ) Yargıtay ve 
Danıştay’ da temyiz etmek, hukuki yarar görüldüğü takdirde tashih-i karar yoluna da giderek 
davaları neticelendirmektir.  
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          Belediyeye karşı borçlu olanlar hakkında icra takibi açarak, belediyenin alacağını tahsil 
etmek, Belediyemize ait her türlü idari tasarruf ve işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak 
bakımından, Belediye Başkanı, Belediye Encümeni, Müdürlükler tarafından istenilen konularda 
hukuki görüş bildirmek. 

          Belediye adına ihtarname keşide etmek, Belediye aleyhine çekilen ihtarnamelere cevap 
vermek, adli ve idari yargı mercilerinden, hakemler, icra daireleri ve noterden Menteşe 
Belediyesi’ne yapılacak tebliğleri Belediye adına tebellüğ ederek hukuki gerekeni yerine getirmek. 

          Belediye Başkanlığınca sözlü olarak bildirilen hukuki konuları araştırmak, bildirilen 
toplantılara katılmaktır. 

5.14- Bilgi İşlem Müdürlüğü Hizmetleri 
 

Belediye birimleri arasında koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirleme, Başkanlık ve bağlı 
birimlerinin haberleşme ve her nevi elektronik sistemlerinin temin, tesis, bakım ve onarımlarına 
ilişkin Başkanlıkça belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yaparak gerekli görülen hallerde 
bakım ve onarım işlerini yapmak veya yaptırmak. Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun 
olarak elektronik bilgi, belge ve iş akışı düzenini kurmak, buna yönelik yazılımları geliştirmek veya 
sağlamak. Belediye görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kapsamda, sistemler arası 
çevrimiçi ve çevrimdışı veri akışını ve koordinasyonunu sağlamak. İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile 
işbirliği yaparak birimlerde bilgisayar kullanacak personel ile uygulayıcılarının eğitimini sağlamak. 

Web sayfamızda her gün güncelleme yaparak web sitemizin mümkün olduğu kadar güvenilir 
kaynak haline getirmeye çalışmak. 

 
5.15-Emlak İstimlak Müdürlüğü Hizmetleri 
 
• Emlak işlemleri  
• Kamulaştırma işlemleri  
• Kiralama işlemleri  
• İdari faaliyet işlemleri 

Belediyemize ait gayrimenkullerin kira ihalelerinin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerin 
düzenlenmesi İhale bedellerinin tahakkuklarının girilmesi ve takibinin yapılması, Şuyulu ve 
şuyusuz gayrimenkullerin satışa hazırlanarak satış işlemlerinin yapılması, Tapu Müdürlüklerindeki 
her türlü satış ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Belediyemiz hizmetlerinin gereği olarak 
ihtiyaç olabilecek her türlü gayrimenkulün kiralanması ve satın alma işlemlerinin yapılması, Kamu 
yararına olmak üzere tüm istimlak işlemlerinin yapılması, Diğer Kamu Kuruluşlarının mülkiyetinde 
olup da ihtiyaç duyulan gayrimenkullerin tahsis taleplerinin yapılması, Belediyemize ait 
gayrimenkullerin envanterlerini tutarak bu gayrimenkullere değer kazandırmak için çalışmalar 
yapmak, Belediyemiz gelirlerini arttırmak için çalışmalar yapmak, İlçemiz Merkez ve Beldelerde 
bulunan düğün yerlerinin vatandaşa tahsislerinin yapmak ve takip etmek gibi faaliyetleri yürütmek, 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesine göre ecrimisil ve tahliye işlemlerini yürütmek. 
 

5.16- Etüd Proje Müdürlüğü Hizmetleri 

  Menteşe İlçesinde, sağlıklı, çağdaş ve daha yaşanabilir kent mekânları oluşturmak üzere 
projeler üretmek. Kentsel tasarım yönünde çalışmalar yapmak. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 
gayrimenkul ve arsalara belediye ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlamak. Proje 
yarışmaları düzenlemek. Belediyemizin uygulayacağı projelerle ilgili olarak halk katılım toplantıları 
düzenlemek. Belediye hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde ar-ge çalışmaları 
yapmak. 
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5.17- Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri 
 
            Belediye sınırları içinde 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ve 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği doğrultusunda uygulamalar yapmak. Sağlıklı ve yaşanabilir 

kent mekanları oluşturmak için Kaçak yapılaşma ve izinsiz uygulamaları denetleyerek bu tür 

uygulamaları engellemek. 

           Menteşe ilçesi Kentsel Sit Alanı ile Karabağlar Kentsel ve III. Derece Doğal Sit Alanı 

içerisinde Koruma Amaçlı  İmar Planı hükümlerini uygulamak. 

5.18-Destek Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetleri 
 

Belediyemizin faaliyetleri için gerekli araç, gereç ve malzeme ile hizmet alımlarının satın 
alma ve ihale işlemlerini yürütür. 

Müdürlük ihtiyacı olarak satın ve bağış yoluyla alınan tüm demirbaşları kayıt altına alır, 
kullanım süresi dolan demirbaşların kayıtlardan düşülerek ambara hurda olarak teslimini sağlar. 
Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlar ve en ekonomik şekilde kullanmayı sağlar. 5393 sayılı 
yasa ile diğer yasa ve yönetmelikler ile verilen görevleri yerine getirir. 

5.19-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü  Hizmetleri  
 

      Muhtarlar Bilgi Sistemi üzerinden veya başka yollarla muhtarlardan gelen tüm talep, 
şikayet, öneri ve isteklerle ilgili istatistiki kayıtları tutarak, raporları başkanlığa sunmak. 
Muhtarlarla belli zamanlarda mahalle bazlı hizmetlerin değerlendirmesi için toplantılar 
düzenlemek. 

1- Belediyemiz Müdürlükleri tarafından yapılan tüm hizmetlerin mahalle bazlı raporlanmasını 
sağlamak, ilgili müdürlükler de mahalle bazlı raporlama ve arşiv oluşturulmasını sağlanmış. 

2- Gerek Muhtarlıklar vasıtası ile gelen şikayet veya öneriler, gerekse ilçe genelinde yapılan 
anket sonuçlarına göre karşılaşılan sorunlar ile ilgili çözüm önerilerinde bulunmak. 

3- Muhtarlardan gelen taleplerin 5393 sayılı yasa ve ilgili mevzuata istinaden, taleplerin 
karşılanmasını sağlamaktır. 

5.20- Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetleri 

            Toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli, bütüncül ve toplumsal katılıma açık bir anlayış ile 
Menteşe halkına (tüm yaş gruplarına) ve genç kuşaklara yaşam boyu spor yapma bilincinin 
kazandırılması için gerekli olan sportif etkinliklerde bulunmak, Menteşe’de sporu bir yaşam biçimi 
haline getirmek, yaşam boyu spor kültürünü yaygınlaştırmak ve etkin kılmak için çalışmalarda 
bulunmak, 
            Her türlü spor dalında takımlar kurmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli bir 
şekilde Amatör Sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak, Belediye'ye 
ait tüm Spor sahaları ve tesislerinin onarım, bakım ve işletilmesini sağlamak, tesisleri devamlı 
olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait 
malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde 
yapılacak faaliyetin takvimini düzenlemek. 
Belediyemiz faaliyet sınırları içerisinde bulunan her yaş ve kesime spor hizmetini sunmak için 
projeler üretip uygulamak, 
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             İlçemizdeki çocuk ve gençlerin spor yaparak sağlıklı gelişmelerini desteklemek amacıyla 
yaz ve kış spor okulları organizasyonu yapmak, Sporcuların yetişme ve gelişmelerini sağlamak, 
kötü alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlıkları itibariyle gerekli tedbirleri alıp, sporun 
kitlelere yayılmasını teşvik etmek üzere çeşitli spor kursları gerçekleştirmek üzere plan ve proje 
hazırlamak, kurs kayıtlarını gerçekleştirmek ve kurslar için gerekli antrenör ve eğitmenleri temin 
etmek, 
             İlçemizdeki eğitim kurumlarının, spor kulüplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının 
müracaatları doğrultusunda ve imkânlar ölçüsünde spor malzemesi vb. konularda ihtiyaçlarını 
gidermek, 
             İlçemizde bulunan amatör spor kulüpleri, eğitim kurumları ve dernekleri müdürlük 
bünyesindeki spor tesislerinden imkânlar dâhilinde yararlandırmak, 
Ulusal ve Uluslararası spor ve kültürel faaliyetler düzenlemek ve katılmak, 
Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek, 
Spor ve sağlıklı yaşam ile ilgili panel, konferans, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek, 
Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar 
düzenlemek,  
              Personel arasındaki kurum içi iletişim ve dostluk bağlarını güçlendirmek, motivasyonunu 
arttıracak sosyal - sportif faaliyetler ve turnuvalar düzenlemek, 
Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya 
derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak, 
Belediyemiz bünyesinde bulunan otobüs ve minibüslerin uygun olması durumunda dernek ve spor 
kulüplerinin ulaşım ihtiyaçlarına imkanlar ölçüsünde Başkanlık Makamının onayı şartıyla ücretsiz 
olarak hizmet vermek, 
 

5.21- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü  Hizmetleri 

İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevi Başkanlıkça kurulması kararlaştırılan yeni 
işyerleri belirlemek, belirlenen iş yerlerini işletmeye açıp işletmek ve buna bağlı olarak gerekli 
talepleri, doğrudan temin ve ihale yoluyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat 
çerçevesinde yer alan hükümler doğrultusunda karşılamak ve kanunlar çerçevesinde işlemleri 
yürütmek.  
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6-YÖNETİM VE İÇKONTROL SİSTEMİ 

Kurumun yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş hedeflere 
ulaşmasında ve misyonu’ nu gerçekleştirmesinde makul bir güvence sağlamak üzere tasarlanmış 
ve kurumun genelini etkileyen bütünleşmiş bir süreçtir. 

İç kontrol sadece finansal işlemler ve raporlama ile ilgili değil; yönetimi, idare süreçlerini, 
stratejiyi ve kurumun diğer faaliyetlerini kapsayan tüm kontrolleri ifade eder. 

 

D.DİĞER HUSUSLAR 
 

   II.AMAÇ VE HEDEFLER 
 
 

A-İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ  
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili 

diğer Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak Belediye Hizmet alanına giren  Belediye Yönetim 
sistemi ile  Mali yapının güçlendirilmesi, Belediye Bilgi Sisteminin, Kentsel Tasarım ve Üst 
yapının, Kültürel, Sosyal ve Sportif Hizmetlerin, Sağlık ve  Zabıta hizmetlerinin geliştirilerek Çevre 
ve Tarihi Kültürel Mirasın korunması ve geliştirilmesi ile hizmet kalitesinin arttırılması 
sağlanacaktır.  

   
B-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

 
B-TEMEL POLİTİKA: 

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. 

 
    ÖNCELİKLER: 

Etkin bir hizmetler sistemi oluşturabilmek için, yerel şartları, kaynakları, personel durumunu 

ve yerleşim biriminin özelliklerini (kentsel doku, kültürel yapı, 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, hoşgörü ve güler yüzle hizmet sunmak.  
2. Hizmet ve yatırımların zamanında sunulabilmesi için sürekli bir maddi kaynak sistemi 

yaratmak. 
3. Yardım ve hizmetlerin uzun vadeli ve kalıcı olmasına yönelik planlar geliştirmek. 
4. Yerel katılımı sağlamak ve sivil toplumu harekete geçirecek tanıtım ve girişimlerde 

bulunmak. 
5. Kültürel değerlerimizi ve kimliğimizi koruyarak geleceğe taşıyacak politikalar geliştirmeye 

devam etmek.  
6. Ev hanımlarına yönelik beceri kazandırma, meslek edindirme kursları geliştirerek ev 

ekonomisine, yerel ve ulusal ekonomiye katkı sağlanmasına yönelik çalışmaların devamını 
sağlamak. 

7. Yaşlılarımıza hizmet, onların huzur ve yaşam koşullarını iyileştirmek. 
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8. Engellilerin toplumsal yaşama dâhil edilmelerine yönelik projeler geliştirmek. 
9. Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevreyi korumak bilinci ile 

örnek olacak projeler üretmeye devam etmek. 
10. Menteşe’de kıyı turizminin yanı sıra kültür turizminin de gelişmesi için her türlü 

çalışmaları devam ettirmek. 
11. Pazar yerlerinin hijyen vb. açılardan niteliğini yükseltmek ve sayısını arttırma ile ilgili 

çalışmalar yapmak. 
12.Gençlere yönelik basket sahaları yapmak, spor tesislerini arttırmak ve uluslararası 

standartlara uygun spor salonu yapmak. 
14. Halkın huzur, güven ve refah içerisinde hayatını sürdürebileceği bir kent yaratılmasına 

yönelik çalışmalar yapmak. 
 

 
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. 

 

 
 
 
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
A-Mali Bilgiler  
1-Bütçe Uygulama Sonuçları 
 
 

BÜTÇESİ 
 

TAHMİNİ BÜTÇE 
  
GERÇEKLEŞEN 
 

GİDER BÜTÇESİ 115.500.000,00         94.014.066,16       % 81,29 
GELİR BÜTÇESİ 115.500.000,00  101.445.544,55     % 87,83 
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2020 YILI BÜTÇE GELİRİ OLARAK 
 

 
2020 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi 115.500.000,00 TL olarak kabul edilmiş olup, yıl içerisinde  

101.445.544,55.-TL Bütçe Geliri elde edilmiştir. Tahmini Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı % 
87,83  olmuştur.   

 
 

VERGİ GELİRLERİ; 
27.438.207,74

TEŞEBBÜS VE 
MÜLKİYET GELİRİ; 
17.474.552,72

ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR; 
1.276.864,14

DİĞER GELİRLER; 
48.042.361,99

SERMAYE GELİRLERİ; 
7.213.557,96

ALACAKLARDAN 
TAHSİLATLAR; 0

RED VE İADELER (-); 0

2020 YILI TOPLAM TAHSİLATIN GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ

TÜRÜ BÜTÇE TAHMİNİ 
NET GERÇEKLEŞEN 

GELİR 
ORAN ( % ) 

VERGİ GELİRLERİ 28.905.000,00 27.438.207,74 94,93 
TEŞEBBÜS VE 
MÜLKİYET GELİRİ 

19.529.000,00 17.474.552,72 89,48 

ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR 

195.000,00 1.276.864,14 655 

DİĞER GELİRLER 64.041.000,00 48.042.361,99 75,02 

SERMAYE GELİRLERİ 2.880.000,00 7.213.557,96 250 

ALACAKLARDAN 
TAHSİLATLAR 

- - - 

RED VE İADELER (-) -50.000,00 - - 

TOPLAM 115.500.000,00 101.445.544,55 87,83 
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2020  YILI BÜTÇE GİDERİ OLARAK 
 

NEV’İ NET BÜTÇE  
GERÇEKLEŞEN 

GİDER 
ORAN ( % ) 

PERSONEL GİDERİ 17.160.000,00 16.500.676,24 91,71 

SOS. GÜV. KUR. DEVLET 
PRİMİ GİDERİ 

3.184.520,00 2.684.008,86 80,06 

MAL VE HİZMET ALIMI           57.035.000,00 56.723.845,86 83,53 

FAİZ GİDERLERİ 510.010,00 1.017.164,96 97,80 

CARİ TRANSFERLER 2.587.230,00 2.119.186,00 80,85 

SERMAYE GİDERLERİ 24.779.230,00 14.568.253,99 69,49 

SERMAYE TRANSFER. 593.010,00 400.930,25 67,61 

YEDEK ÖDENEK 9.651.000,00 0,00 0,00 

TOPLAM 115.652.284,41 94.014.066,16 81,29 
 

 
01/01/2020 - 31/12/2020 12 aylık dönemi kapsayan 2020 Mali Yılı Net Gider Bütçesi 

115.652.284,41 TL. olarak kabul edilmiş olup, yıl içerisinde 94.014.066,16.-TL Harcama 
yapılmıştır. Net Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 81,29 olarak gerçekleşmiştir.  

 
 
 
 
 

PERSONEL GİDERİ; 
16.500.676,24

SOS. GÜV. KUR. 
DEVLET PRİMİ GİDERİ; 

2.684.008,86

MAL VE HİZMET 
ALIMI; 56.723.845,86

FAİZ GİDERLERİ; 
1.017.164,96

CARİ TRANSFERLER; 
2.119.186,00

SERMAYE GİDERLERİ; 
14.568.253,99

SERMAYE TRANSFER.; 
400.930,25

YEDEK ÖDENEK; 0

2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ 
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2-Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar 

Giderlerin Detaylı Açıklama Tablosu 
 

2020 YILI HARCAMALARININ BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMI 
 

Açıklama 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Aktarmayla Net Bütçe 
Ödeneği 
Toplamı 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Sonraki 
Yıla 

Devreden 
Ödenek 

Gerçek. 
Oranı % 

Eklenen 
(+) 

Düşülen 
(-) 

ÖZEL KALEM 
MÜDÜRLÜĞÜ   1.440.000,00 4.000,00 4.000,00 1.440.000,00 1.045.000,80   

72,57 

İNSAN KAY. MÜD. 
  1.050.000,00 2.250,00 2.250,00 1.050.000,00 722.575,93   

68,82 

BİLGİ İŞLEM 
MÜDÜRLÜĞÜ   1.102.000,00 600 600 1.102.000,00 514.528,48 19.467,12 

46,69 

MALİ HİZMETLER 
MÜDÜRLÜĞÜ   14.793.000,00 644.560,00 8.530.740,00 6.906.820,00 4.865.168,57   

70,44 

HUKUK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ   568.000,00 71.010,00 49.000,00 590.010,00 413.171,10   

70,03 

BASIN YAY. VE 
HALK İLİŞ. MÜD.   1.815.000,00 48.400,00 48.400,00 1.815.000,00 848.991,43   

46,78 

DESTEK HİZ. 
MÜDÜRLÜĞÜ   9.500.000,00 1.733.000,00 128.000,00 11.105.000,00 10.174.235,53 47.846,65 

91,62 

EMLAK İSTİMLAK 
MÜDÜRLÜĞÜ   2.750.000,00 1.755.310,00 455.300,00 4.050.010,00 2.714.776,91   

67,03 

FEN İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ 152.284,41 39.500.000,00 8.381.000,00 7.381.000,00 40.652.284,41 34.772.837,20 1.261.522,99 

85,54 

İMAR VE 
ŞEHİRCİLİK MÜD.   1.490.000,00 44.510,00 29.500,00 1.505.010,00 783.805,81   

52,08 

KÜLTÜR VE SOS. 
İŞLER MÜD   6.395.000,00 624.650,00 1.383.472,17 5.636.177,83 4.278.932,59   

75,92 

PARK VE 
BAHÇELER MÜD.   14.920.000,00 2.429.030,00 2.094.000,00 15.255.030,00 12.395.649,09 358.416,48 

81,26 

SAĞLIK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ   1.535.000,00 257.020,00 127.000,00 1.665.020,00 977.283,06 232.268,40 

58,69 

TEMİZLİK İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ   11.760.000,00 2.594.640,00 594.640,00 13.760.000,00 12.276.546,51   

89,22 

YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRLÜĞÜ   790.000,00 2.000,00 2.000,00 790.000,00 591.143,41   

74,83 

ZABITA 
MÜDÜRLÜĞÜ   2.970.000,00 164.010,00 19.000,00 3.115.010,00 2.473.286,97   

79,40 

ETÜT VE PROJE 
MÜDÜRLÜĞÜ   675.000,00 104.000,00 104.000,00 675.000,00 445.823,12   

66,05 

MUHTARLIK 
İŞLERİ MÜD.   175.000,00 88.000,00 16.000,00 247.000,00 196.222,57   

79,44 

YAPI KONTROL 
MÜDÜRLÜĞÜ   2.092.000,00 81.500,00 81.500,00 2.092.000,00 1.713.346,90   

81,90 

GENÇLİK VE 
SPOR HİZ. MÜD.   180.000,00 174.970,00 2.900,00 352.070,00 119.723,47   

34,01 

İŞLETME VE 
İŞTİRAKLER MÜD.    0,00 1.848.842,17   1.848.842,17 1.691.016,71   

91,46 

TOPLAM 152.284,41 115.500.000,00 
21.053.302,1

7 
21.053.302,1

7 
115.652.284,41 94.014.066,16 1.919.521,64 81,29 
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Gelirlerin Detaylı Açıklama Tablosu 
 
 

2020  YILI GELİRLERİNİN DETAYLI AÇIKLAMA TABLOSU 
 

 
Gelirin Nev’i Bütçe ile Tahmin 

edilen 
Devreden 
Gelir 
Tahakkuku 

2020 Yılı 
Tahakkuku 

Toplam 
Tahakkuk 

2020 Yılı 
Tahsilatı 

Tahsilattan .
Red İade. 

2020 
Net Tahsilatı 

Tahs. 
Oranı 
(%) 

Vergi Gelirleri 28.905.000,00 5.895.940,05 29.795.667,45 35.691.607,50 27.474.766,62 36.558,88 27.438.207,74 76,87 
Teşebbüs Ve 
Mülkiyet Geliri 19.529.000,00 10.103.674,97 18.408.267,13 28.511.942,10 17.538.164,47 63.611,75 17.474.552,72 61,28 

Alınan Bağış Ve 
Yardımlar 195.000,00 - 1.276.864,14 1.276.864,14 1.276.864,14  1.276.864,14 100 

Diğer gelirler 64.041.000,00 3.502.621,40 49.664.958,17 53.167.579,57 49.044.297,32 1.001.935,33 48.042.361,99 90,36 
Sermaye Gelirleri 2.880.000,00 - 7.213.557,96 7.213.557,96 7.213.557,96 - 7.213.557,96 100 
Alacaklardan 
tahsilatlar 

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

Red ve İadeler (-) -50.000,00 - - - - - -  
Toplam 115.500.000,00 19.502.236,42 106.359.314,85 125.861.551,27 102.547.650,51 1.102.105,96 101.445.544,55 80,60 
Net Bütçe Geliri 115.500.000,00 19.502.236,42 106.359.314,85 125.861.551,27 102.547.650,51 1.102.105,96 101.445.544,55 80,60 
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Yukarıda Gelir tablosunda görüldüğü gibi Toplam Gelir Tahakkukunun % 80,60’i  tahsil 

edilmiştir. Yol Harcamalarına Katılma Payı Tahakkuku 2012 yılı tahakkukuna girmiş, fakat taksitli 
yatırmak isteyenlerin taksitleri 2020 yılında da tahsil edilmeye devam edilmiştir. Taksitli tahsilat 
olmasaydı tahsilatın toplam tahakkuka oranı daha da yüksek olacaktı.  
          Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimizde toplam tahakkukun % 61,28’i tahsil edilmiştir.  
 
3-Mali Denetim Sonuçları 

          
Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2020 yılı İç Mali Denetimi Meclis Denetleme 

Komisyonu tarafından 2021 yılı Mart ayı içerisinde denetime başlanmıştır. 
2020 Yılı Denetleme Komisyonu Denetiminde sırasıyla, Bütçeler, Gelir ve Gider 

Bütçelerinde mevcut olan gelir ve giderlerin incelenmesi, Vergi Gelirleri bünyesinde yer alan vergi 
ve harçların tahsilat oranları, Vergi Dışı Gelirler içerisinde yer alan Tahsilatların nev’i ve miktarları 
ile Yardım ve Fon Gelirleri ayrı ayrı incelenmektedir.  

2020 Yılı Gelir Tarifesine uyulup uyulmadığı, bütçe harici tahsilat yapılıp yapılmadığının 
kontrolü yapılmıştır. Ayrıca Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün aylık mizan ve kesin hesapları 
ile Muhasebe işlemleri ve Defterlerin denetimi yanında Giderlerin düzenli ve yasal çerçeve 
içerisinde yapılıp yapılmadığı, ödenek üstü harcamanın olup olmadığı hakkında incelemeler 
yapılmıştır.  

  
4. Diğer Hususlar:  
  
2021 Mali yılı içerisinde Belediyenin 2020 yılı Kesin Hesabı düzenlenmiş ve 2022 Yılı 

Bütçesinin hazırlıkları başlatılacaktır.   
Belediyemizin 2020 Mali yılına ait sarf evraklarının denetimi (Dış denetim) Sayıştay 

Müfettişleri tarafından henüz yapılmamıştır. Belediyenin kurumlara olan ödemeleri düzenli 
yapılmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde Belediye Gelirlerinden Kurumlara ayrılan payların tamamı 
ödenmiştir. Belediyenin kişi,  kurum ve personele borcu bulunmamaktadır. 

           
01/01/2020 - 31/12/2020 12 aylık dönemi kapsayan 2020 Mali Yılı Net Gider Bütçesi 

115.652.284,41.-TL. olarak kabul edilmiş olup, yıl içerisinde 94.014.066,16.-TL Harcama 
yapılmıştır. Tahmini Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 81,29 olarak gerçekleşmiştir.  
              
          2020 yılı içinde 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.  

  
         a) Genel İdari Hizmetleri: Etkin çalışma yöntemleri, verimlilik artış çalışmaları, genel 
tahakkuk artırıcı önlemlerin alınarak tahsilata yansımasının sağlanması ve tahsilatın kolaylaştırma 
amaçlı tahsilat çeşitliliğinin sağlanması, projeleri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  

 
         b) Muhasebe Hizmetleri: 2020 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. 2021 yılı içinde 2020 yılına 
ait hesap ve işlemlerimiz Belediye Meclis Denetim Komisyonu tarafından denetimi yapılmıştır. 

 
Gerekli bilgi ve raporlar, Başkanlığa, Bakanlığa, Sayıştay’a ve Kamu Bilgi Sistemine Kanun 

ve Yönetmeliklerde belirtilen sürelerde düzenli olarak gönderilmiştir. 
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c) Gelir Servisi Hizmetleri: 2020 Yılı içerisinde Gelir Servisimiz tarafından Belediyemizin 

vergi, resim, harç, kira, para cezaları ve diğer tüm gelirleri, ilgili mevzuatlarına göre tahakkuk, 
tahsil ve takip işlemleri yapılmıştır. Belediyemizin tüm gelirlerinin muhasebe kayıtlarıyla ilgili 
muhasebe işlem fişleri de gelir servisimiz tarafından zamanında ve düzenli olarak yapılarak 
dosyalanmıştır. 

 
d) Emlak Servisi Hizmetleri: Emlak Servisimizde Belediyemiz ilçe  sınırları içerisindeki 

merkez mahalleler ile 6360 sayılı Kanun ile mahalleye dönüşen belde ve köylerdeki bina, arsa, arazi 
ile ilgili beyan işlemleri ve emlak vergisi tahakkuk, takip işlemleri yapılmakta olup, Belediyenin ve 
mükelleflerin Tapu, Vergi Dairesi gibi resmi kurumlarla olan ilişkilerinin takibi yapılmaktadır. 

  
e)  Belediye kantarı daha doğru ve hızlı tartım amacıyla piyasada özel hizmet üreten araçların 

yük tartımı ile belediyemizin temizlik hizmetlerinde elde ettikleri çöplerin tartımı, Büyükşehir 
Belediyesine ait araçların tartımı, belediye hal’ine gelen yük araçlarının tartımında hizmet 
vermektedir. 

 
B- PERFORMANS BİLGİLERİ 

 
1-  Faaliyet ve Proje Bilgileri 
1.1-– Menteşe Belediyesi Birimleri  

 
1.1.1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Stratejik Amaç: 4. Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak, 
Hedef H.4.4 Halk taleplerinin değerlendirilmesi, Başkan ile vatandaşın iletişimini düzenleyen 
uygulamalar yapılması ve tüm resmi yazışmalarda hizmetlerde kalite ve hızın arttırılması. 
PG.4.4.3. Başkanlığa gelen görüşme talep oranları %, 
Faaliyet 4.4.3.1. Vatandaşlar, STK, muhtarlar ve derneklerden gelen görüşme taleplerine cevap 
verilebilmesi, 
Faaliyet 4.4.3.2. Vatandaşlar, STK, muhtarlar ve derneklerle birlikte toplantılar düzenlenmesi, 

Covid 19 salgın hastalık nedeniyle görüş ve talep oranları azalmış olmasına rağmen tüm 
görüş ve taleplere sosyal mesafe ve maske ile uygun ortamda cevap verildi. 
PG.4.4.5. Başkan, başkan yardımcıları, birim müdürleri toplantı sayısı: %0 
Faaliyet 4.4.5.1. Başkan, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle her ay toplantı 
düzenlenmesi. 
            Covid 19 salgın hastalık nedeniyle toplantılar gerçekleşememiştir. 
 
1.1.2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Faaliyet ve proje Bilgileri 
Stratejik amaç; A4. Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak, 
Hedef H4.1. Belediyemizce yapılacak tüm  Mal ve Hizmet Alımlarının tek elden şeffaf şekilde 
yapılarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yöntemlerle ihtiyaçların karşılanması, mali 
yapının güçlendirilmesine yönelik projeler ile hibe ve fon desteğinin sağlanması. 
PG. 4.1.4. Mal ve hizmet alımı taleplerinin gerçekleşme oranını % 
Stratejik amaç; A4. Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak, 
Hedef H.4.4. Halk taleplerinin değerlendirilmesi, Başkan ile vatandaşın iletişimini düzenleyen 
uygulamalar yapılması ve tüm resmi yazışmalarda hizmetlerde kalite ve hızın arttırılması. 
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PG. 4.4.4. Tüm gelen giden evrakların EBYS’ye kayıt yapılması, talep sahiplerinin SMS ile 
bilgilendirilmesi 2020-2024 yılları arasında % 100’e çıkartmak. 
Faaliyet 4.4.3. Kişi kurum ve kuruluşlardan gelen/giden her türlü evrak ve dilekçelerin 
sevkinde süratli olma ve gizlilik ilkesine riayet edilmesi. 

Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan, tüzel ve gerçek kişilerden ve Kayıtlı 
Elektronik Posta (KEP) aracılığıyla Gelen Evrak:8.288 Dilekçe:11.623 toplamda 19.911’dir.   

Kamu kurum ve kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve PTT 
aracılığıyla Giden Evrak:17.326’dır. 

Evlenmek için başvuru yapan çiftlere gerekli şartlar anlatılarak evraklar kendilerine 
verilmiştir. Evlenme işlemi için gerekli evrakları tamamlayan çiftlerin başvuruları kabul edilmiştir. 
Evlenmeleri kabul edilen çiftlerden dosya ve salon ücretleri tahakkuk edilmiştir. 586 çiftin evlenme 
işlemi gerçekleştirilerek evlenme bildirimleri İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne zimmet karşılığı teslim 
edilmiştir. Evlenme izin belgesi için müracaatta bulunan 54 çifte evlenme izin belgesi verilmiştir 
Meclis Çalışmaları:  

            Belediye Meclisimiz; 2020 yılı içerisinde 12 toplantı yapmış ve 133 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. 2020 yılına ait meclis defteri bilgisayar ortamında düzenlenmiştir. 
Encümen Çalışmaları: 
             Belediye Encümenimiz; Belediye Başkanı ile meclis üyelerimiz arasından gizli oyla 
seçilmiş 3 encümen üyesi ve 5393 sayılı yasanın 33. maddesi uyarınca Belediye Başkanı tarafından 
atanmış 3 daire müdürlerinden, Mali Hizmetler Müdürü, Yazı İşleri Müdürü ve 01.01.2020-
01.07.2020 tarihleri arası Yapı Kontrol Müdür Vekili, 08.07.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 
İmar ve Şehircilik Müdür Vekilinden oluşmuştur. Seçilmiş encümen üyelerinin görev süresi 1 yıl 
olup; 
 01.01.2020 – 01.07.2020 tarihleri arasında; 
1.Cumhur ÇOBAN,2.Şahin KIRKAN,3.Nail KIZIL 
 
 08.07.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında; 
1.Cumhur ÇOBAN,2.Çiğdem BAŞARIR SANDIKÇIOĞLU,3.Teslime GÜVEN DOĞRAMACI 
 
 Ülkemizde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle Menteşe İlçe Umumi Hıfzısıhha 
Kurulu'nun 26/03/2020 tarih ve 2020/08 sayılı kararı ile "1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 
27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü uyarınca ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin 
nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesi nedeniyle mevcut encümen üyeleri görevine 
devam etmiş olup temmuz ayında yapılan meclis toplantısıyla yeni seçilen encümen üyeleri 9 ay 
süre ile encümende görev yapmıştır. Dönem içinde encümenimizde 53 oturum yapılmış 747 adet 
karar üretilmiştir. Encümen kararları yazılmış ve 2020 yılına ait encümen karar özet defteri 
bilgisayar ortamında düzenlenmiştir.  
                Encümen karar ve gündemleri her encümen toplantısından önce Başkanlık Makamına 
sunulmuştur. 
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1.1.3 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Faaliyet ve Proje Bilgileri :  
a) Genel İdari Hizmetler:  Etkin çalışma yöntemleri, verimlilik artış çalışmaları, genel tahakkuk 

artırıcı önlemlerin alınarak tahsilata yansımasının sağlanması ve tahsilatı kolaylaştırma amaçlı 
tahsilat çeşitliliğinin sağlanması ile ilgili projeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  

 b) Muhasebe Hizmetleri :  2020 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  
sürelerde düzenlenerek muhafaza edilmiş ve denetime hazır bulundurulmuştur. 2020 yılı içinde 
2020 yılına ait hesap ve işlemlerimiz Belediye Meclis  Denetim Komisyonu tarafından denetimi 
yapılmıştır. 
            Gerekli bilgi ve raporlar, Başkanlığa, Bakanlığa, Sayıştay’a ve Kamu Bilgi Sistemine Kanun 
ve Yönetmeliklerde belirtilen sürelerde düzenli olarak gönderilmiştir.   
 c) Gelir Servisi Hizmetleri :  2020 Yılı içerisinde Gelir Servisimiz tarafından Belediyemizin 
vergi, resim, harç, kira, para cezaları ve diğer tüm gelirleri, ilgili mevzuatlarına göre tahakkuk, 
tahsil ve takip işlemleri yapılmıştır. Belediyemizin tüm gelirlerinin muhasebe kayıtlarıyla ilgili 
muhasebe işlem fişleri de gelir servisimiz tarafından zamanında ve düzenli olarak yapılarak 
dosyalanmıştır. 
 d) Emlak Servisi Hizmetleri : Emlak Servisimizde Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde 
bina, arsa, arazi ile ilgili beyan işlemleri ve  emlak vergisi tahakkuk, takip işlemleri yapılmakta 
olup, Belediyenin ve mükelleflerin Tapu, Vergi Dairesi gibi resmi kurumlarla olan ilişkilerinin 
takibi yapılmaktadır. 

               6183 Sayılı Kanun ile yapılamayacak  alacak takipleri ve belediyenin uyuşmazlık içinde 
olunan diğer davalarının yürütülmesi için Hukuk Müdürlüğü tarafından takibinin yapılması 
sağlanmaktadır. 
 
2-Performans Programı 
Amaç 4.  Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek Hizmet Kalitesini Arttırmak 

 
Hedef 1: 4.1. Belediyemizce yapılacak tüm Mal ve Hizmet Alımlarının tek elden şeffaf şekilde 
yapılarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yöntemlerle ihtiyaçların karşılanması, mali 
yapının güçlendirilmesine yönelik projeler ile hibe ve fon desteğinin sağlanması. 

 
PG4.1.1: -Belediyenin mali yapısını güçlendirmek-Bütçe gelir gerçekleşme oranı(%) 
PG4.1.2: Bir önceki yıla göre tahakkuk (%) 
PG4.1.3:Bir önceki yıla göre tahsilat oranı (%) 

 
Faaliyet 4.1.1 İlkeler gereği ödenek kullanılmasının sağlanması. 
 Kamuya ait kaynaklar etkin ve yerinde kullanılarak gereksiz harcamaların önüne geçilmesi 
sağlanmıştır. 

 
Faaliyet 4.1.2  Emlak, ÇTV. Eğlence Vergisi, İlan Reklam Vergisi ve benzeri vergilerle ilgili 
mükellef taraması yapılması. 
             Emlak, ÇTV ve benzeri vergilerle ilgili mükellef taraması yapılması ile ilgili çalışmalar 
2020 yılında da Covid-19 salgın hastalığı nedeni ile tam anlamı ile yapılamamıştır. 
- Zabıta ile koordineli olarak pazaryeri denetimlerini arttırmak. 
               Denetimler arttırılarak devam etmektedir.  
-   İlan Reklam Gelirlerinin hatasız alınması kaçakların azaltılması.  
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Belediyemize ait yol güzergahları üzerinde belli aralıklarla kontroller yapılarak yeni tabelaların 
tespitini yapmak, vergilendirme dışı kalan yeni reklam panolarına ve ilanlarla ilgili düzenlenecek 
yoklama fişine istinaden yeni Tahakkukları yaparak Beyana çağrı mektupları gönderilmiştir. 
En az yılda bir defa olmak üzere Detaylı bir saha çalışması yapılarak Tahakkuk Kaybının 
önlenmesi. 
      - 2020 Yılı içinde Vergi Tahsilat dönemlerinde hafta sonları veznelerimizin açık tutulması   
devam ettirilerek vatandaşlara duyurulması sağlanmıştır. 
      - Belediyemize herhangi bir hizmet alımı için müracaat edenlere yapılmakta olan borç   
sorgulamasının etkinleştirilerek devamı sağlanmıştır. 
  
            01/01/2020 -  31/12/2020  dönemi kapsayan 2020  Mali Yılı  Müdürlük Tahmini Gider 
Bütçesi 14.793.000,00.-TL. olarak kabul edilmiş olup,   yıl içerisinde 4.865.168,57.-TL  Harcama 
yapılmıştır. Yedek Ödenek kaleminde bulunan   9.651.000,00.-TL tutarındaki ödenekten 
belediyemizin diğer birimlerinde ödenek ihtiyacı olan bütçe kalemlerine 8.466.190,00.-TL aktarma 
yapılarak  Tahmini Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 70,44 olarak gerçekleşmiştir. 
 
             Menteşe Belediyesi’ nin  2020 yılı  Stratejik plana bağlı kalınarak tahakkuk artışı 2020 yılı 
içinde de saha çalışması ve kontrollerimiz devam  ettirilerek sağlanmıştır. 2020 yılı devreden 
tahakkuk 19.502.236,42.-TL ; 2020  Yılı Tahakkukumuz (106.359.314,85.-)TL, Toplam 
Tahakkuk: 125.861.551,27.-TL olmuştur.   

 
             Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf ücretlerinin 04/12/2018 tarih ve 168 sayılı 
Belediye Meclis Kararı ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 11. Maddesinin 14. Fıkrasında 
“Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini Kurmak, İşletmek ve İşlettirmekle Yükümlüdür.” 
denildiği üzere  tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılmaktadır. 

 
             Denk Bütçe Oluşturulması, disiplinli bütçe, gelir gider dengesinin sağlanması, yedek 
ödenek kullanımının azaltılması, düzenli ödemelerin yapılması ve  Kanun gereği bütçe 
oluşturulması için çağrı yapılarak ödenek ve yedek ödenek kullanımı sağlanmıştır. 
Harcama Birimlerine bütçe çağrısında  yapacakları işlere uygun ödenek koymaları , bütçe 
hazırlamaları  ve dikkat etmeleri gereken hususlar  bildirilmiştir. 

                              
Bütçe gerçekleşme oranının yükseltilmesi 

 
              2020 yılı Gelir Bütçesi Gerçekleştirme  Oranı  % 87,83, 2020 yılı Gider Bütçesi 
Gerçekleştirme Oranı % 81,29 olmuştur. Ortalama Bütçe gerçekleşme oranının %90’e yükseltilmesi 
hedeflenmektedir.          
 
              Stratejik yönetim uygulaması, stratejik plan hazırlanması, performans programı ve 
performansa dayalı bütçe hazırlanması, Faaliyet raporları izleme ve değerlendirme sistemi 
sağlanmıştır. 
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    1.1.4- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  
 
Faaliyet ve proje Bilgileri 
           657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun ve diğer kanunların çalışanlara verdiği hak ve 
alacaklarını  Personel’e vermek ve takip etmek. İşlemlerin düzenli bir şekilde yerine getirilmesi için 
personelin ihtiyacı olan eğitimlerin tespit edilerek eğitimin sağlanması.   

 
AMAÇ 5- Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken gruplara yönelik sosyal eşitsizliklerin 
azaltıldığı katılımcı, erişilebilir, sağlıklı bir kent oluşturmak. 
HEDEF 5.3 - Halkın ve çalışanların sağlığını ve çalışanların güvenliğini korumak, geliştirmek, buna 
yönelik eğitim vermek, sağlık taramaları yapmak. 
PG.5.3.3 Çalışanlara işyeri ortamı ve yaptıkları işlerden kaynaklanan tehlikelere karşı eğitimlerin 
verilmesi ve alanda farklılığın geliştirilmesi (Adet) 
 
Memur Personel İle İlgili Yapılan İşlemler 
alka ve çalışan personele koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik sağlık taraması yapmak (Adet) 
-Müdürlüğümüze gelen dilekçe ve iş talepleri günlük olarak cevaplandırıldı. ) 
-Memur Personelin kademe derece terfi ve intibak işlemleri yapıldı. ( 84  kişi ) 

-Eğitim süresi içinde stajyer öğrenci maaşları yapıldı. (5 kişi ) 

-Nakil ve açıktan atanan memurlardan etik sözleşme, mal bildirimi ve aile yardım bildirimleri 
alındı. (1  kişi ) 

-Memur personelin raporları hastalık iznine dönüştürüldü. 

-Memur Personellerden, kanuni süreleri içinde Etik Sözleşme, Mal Bildirimleri ve Aile yardım 
bildirimleri alındı. (84 kişi ) 

-Fazla mesai almakta olan personelin aylık izin ve raporları düşülerek kesintileri yapıldı. 

-Yıllık izne ayrılan idari personelin vekâlet işlemleri yapıldı. 

-Müdürlüğümüze ihtiyaç olan malzemeler alındı ve ödemeleri yapıldı. 

-Memur personellerden Sendikalara üye olanların maaşlarından sendika kesintisi yapılarak  
sendikaların hesaplarına yatırıldı. ( 82  kişi ) 

-İcra ve Nafaka kesintisi olanların maaşlarından kesinti yapılarak her ay ilgili hesaplara yatırılması  
için mali hizmetler müdürlüğüne ödeme yazısı yazıldı,  ödenen makbuzları dosyalarına kondu. 

-Kefalet Sandığı ile ilgili yazışmalar, kesintiler ve 3’er aylık ödeme formları düzenlenerek Sandığa 
gönderildi, Sandık Cüzdanlarına her ay kesintiler işlendi. ( 29 kişi ) 

-Müdürlükçe işlem yapılan ve dağıtımı gereken evraklar kayda alınarak zimmet defteri ile imza   
karşılığında teslim edildi. 

-Mesai saatlerine uyulması için personellere çipli kimlik kartı çıkartılarak devam takip sisteminin 
kontrolü sağlandı. 

-Pasaport talebinde bulunan personellerin  işlemleri yapıldı,  Pasaport almaları sağlandı. 

-Emeklilik talebinde bulunan personelin emeklilik işlemleri yapıldı.  1 kişi ( Ahmet ŞİMŞEK) 

-Personelin izinleri bilgisayara ve izin defterlerine kaydedildi. 
-Rapor alan İşçi Personelin raporları SGK ya işlenerek rapor paraları vezneye yatırtıldı. 
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-Yeni işe alınan, işten ayrılan personelin SGK’ ya işe giriş ve çıkış bildirimleri yapıldı. 
-Toplu iş sözleşmesine istinaden işçi personellere Engelli, 1 Mayıs, giyim, sorumluluk, Sosyal  
-Yardımları ve Eğitim Yardımı yapıldı. (61  kişi ) 
-5.10.15 ve 20 yıllık olan personellere ( 11  kişi)  kıdem teşvik primleri ödendi. 
-İşçi personelin özlük işlemleri yapıldı.  ( 61  kişi ) 
-İşçi Personelin emeklilik işlemleri yapıldı. (2 kişi )  
--Fen İşleri Müdürlüğü personeline İş sağlığı ve İş güvenliği eğitimi verildi, sağlık taramaları 
yapıldı.( 39  kişi)  
-İşçi personellerden Sendikalara üye olanların maaşlarından sendika kesintisi yapılarak sendikaların 
hesaplarına yatırıldı. (  61  kişi ) 
Sözleşmeli Personeller İle İlgili İşlemler 

 
-2020 Yılında Belediyemizde  27  Sözleşmeli Personel çalıştı. 
-5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesi gereği kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli 
personellerin ücretleri Mecliste görüşülerek sonuca bağlandı. 
-5393 sayılı kanunun 49. Maddesine istinaden sözleşmeli personel olarak görev yapan personellerin 
sözleşmeleri hazırlanarak Bakanlığa gönderildi. ( 27  kişi ) 
-Personelin izin evrakları hazırlanarak onaylanıp dosyalarına kondu. 
-Sözleşmeli personellerden Sendikalara üye olanların maaşlarından sendika kesintisi yapılarak 
sendikaların hesaplarına yatırıldı. ( 25  kişi ) 
-Aralık ayında 1 kişi istifa ederek ayrıldı. (Ezgi Melike ALPEZ) 
-6331 sayılı yasa gereği 50 kişi üzeri işçi çalıştıran işyerlerinde iş güvenliği uzmanı bulundurma 
zorunluğu olduğundan A sınıfı belgeli iş güvenliği uzmanı ( mühendis ) istihdam edildi. 
-6331 sayılı yasa gereği iş yeri hekimi ( Doktor ) çalıştırılmaya devam edildi. 
-Personellerin (Nişan, Düğün, Doğum ve Doğum günleri, Ölüm vb.) acı ve sevinçleri paylaşıldı. 
-İzne çıkanların evrakları hazırlanıp, onaylandıktan sonra dosyalarına kaldırıldı. 
-Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda uygulanan Hizmet Takip Projesine 
(Hitap)Belediyemizde görev yapan personellerin işe giriş çıkış bildirgeleri yapıldı. 
-Her ay Başkan, Başkan Yardımcıları, Memur, Sözleşmeli Memur,  Daimi İşçilerin maaşları 
yapıldı, hesaplara yatırıldı. 
-Kurum İçi ve Kurum Dışı tayin, atama işlemleri yapıldı.           
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 1.1.5- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 Faaliyet ve proje Bilgileri 
 

İHALE İŞ ve İŞLEMLERİ 
3.1.4734 sayılı kanunun 19. Maddesine göre açık ihale usulüyle yapılan alımlar 
 

Sıra No  İşin Adı  Sözleşme Bedeli 
1 Muhtelif Yollarda Parke Kaplama Yapılması İşi 2.054.467,75 

2 Hazır Beton Mal Alımı 657.600,00 

3 Rotmiks Yama Malzemesi 900.000,00 

4 Demir Malzemesi 549.300,00 

5 Beton Parke Taşı Bordür 840.000,00 

 
Araç Alımları 

Sıra No Araç Cinsi TL 
1 Transit Çift Kabin Kamyonet 214.854,49 
2 Transit Çift Kabin Kamyonet 214.854,49 
3 Ford Trucks 6x2 Damperli Kamyon 539.409,62 
4 Hidromek Greyder 1.303.250,00 
5 Doosan Forklift 207.076,00 
6 Hidromek Kazıcı Yükleyici 405.100,00 

 
 

B. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Yapılan Çalışmalar 
1. Müdürlüğümüzün 2020 yılında yaptığı yollarım m2 cinsinden miktarları 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

İşin adı Miktarı 
Beton Yol Yapım 109.430 m2 
Projeli beton parke 42.060 m2 

Kilit Parke Taşı Döşeme İşi 16.600 m2 

Çok Amaçlı Alan Yeşilyurt Mahallesi, 
Gazeller  Mahallesi,  
Çakmak  Mahallesi,  
Bayır  Mahallesi,  
Günlüce  Mahallesi,  
Yemişendere  Mahallesi   
Dokuzçam  Mahallesi  

Tesviye Bakım Onarım 400 km 
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2. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN MAHALLELERİMİZDE 

ve KENT MERKEZİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

2.1. Akçaova Mahallesi 

• Mezarlık yolunda tesviye ve beton çalışmaları tamamlanmıştır. 
• Rutin olarak muhtelif yollarda rotmiks ile yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları 

yapılmıştır. 
• Ulaşımı olmayan yollarda, imar yolu açma çalışmaları yapıldı 
• Çok amaçlı alanda umuma açık engelli tuvaleti ve foseptik yapım işi tamamlandı 
• Ulaşımda zorluk yaşanan yollarda, beton ile yol üst kaplama çalışmaları yapıldı (2800 m2) 
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2.2. Akkaya Mahallesi 

• Mahallemizde bulunan çocuk parkı çevresine kilit beton parke döşeme çalışmaları 
tamamlandı  

• Ulaşımda güçlük çekilen dar yollarda, genişletme çalışmaları yapıldı 
• Mahalle ilkokuluna 4 adet bank ve tavan kaplama malzemeleri verilmiştir. 
• Çok amaçlı sosyal alan içerisinde bulunan yemek pişirme yerinde düzenleme çalışmaları 

yapıldı. 
• Beton kaplama yapılacak yollarda iş makinası ile düzenleme çalışmaları yapıldı 
• 2 farklı güzergahta 400 m2 beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• Yanan ahır binasının iş makinası ile hafriyat temizliği yapılmıştır. 
• Ulaşımda güçlük yaşanan yayla yollarında genişletme, çakıllama ve tesviye çalışmaları 

yapılmıştır 
• Lambey Mevkinde 1 km’lik tarım arazilerine ulaşan yolda büz yerleştirme, dolgu, çakıllama 

ve tesviye çalışmaları yapılmıştır.  
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2.3. Akyer Mahallesi 

• Akyer - Bozyer Mahalleleri arasındaki yolda çakıllama ve silindir ile yol sıkıştırma işleri 
yapılarak tolun fiziki özellikleri iyileştirilmiştir.  

• Muhtarlık binası ve umuma açık tuvalet yapılmıştır. 
• 2 adet bayrak direği montajı yapılmıştır. 

 

 
2.4. Algı Mahallesi 

• Mülkiyeti belediyemize ait kahvehanenin sıva tamiratı, elektrik tesisatı yenileme ve iç, dış 
cephe boyası yapılmıştır.  

• Lavanta hasat şenlikleri kapsamında çevre düzenleme ve yol tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• Arazi yollarında ve mezarlığa ulaşım sağlayan yolda, çakıllama ve yol tesviye çalışmaları 

yapılmıştır. 
• İş makinası ile mezar kazma işleri yapılmıştır.  
• Rutin olarak rotmiks ile yol bakım, onarım ve tamirat işleri yapılmıştır. 
• Yanan binada hafriyat temizliği yapılmıştır. 
• Mahalle içerisindeki asfalt yolda, banket bakım çalışmaları yapılmıştır. 
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2.5. Avcılar Mahallesi  
• İş makinesi ile yol tesviye ve çakıllama çalışmaları ile kış mevsiminde ulaşımlarda olası 

olumsuzlukların önüne geçilmiştir. 
• Muhtelif yollarda 2500 m² beton yol üst kaplama çalışmaları tamamlanmıştır.  
• Muhtarlığın talebi üzerine 120 adet Sandalye ve 15 adet teslim edilmiştir. 
• Avcılar-Fadıl Mahallesi arası 11 km lik bağlantı yolunda greyder ile yol tesviye ve 

çakıllama işleri yapılarak yolun fiziki özellikleri iyileştirilmiştir. 
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2.6. Bağyaka Mahallesi 
• Rutin olarak yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır.  
• Tarım arazilerine ulaşım sağlayan yol kullanıma açılmış ve şarampol temizliği yapılmıştır. 
• arazi yolları ve Şenkale Mevkiinde yol tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• YİKOB tarafından yapılan, çok amaçlı sosyal alan içerisine kapalı mutfak yapımı ve 

mermer döşeme çalışmaları tamamlanmıştır. Alan çevresine tel çit çekilerek, alan 
düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 

• Mülkiyeti Belediyemize ait Kahvehanede baca ve sundurma yapılmıştır.  
• Yağmur sularını tahliye etmek için muhtelif yerlerde büz yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 
• Muhtarlığın talebi üzerine 4 adet bank teslim edilmiştir. 
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2.7. Balıbey Mahallesi 
• Kusular Çıkmazında bozulan yollarda 250 m2 kilit beton parke ile yol yenileme çalışmaları 

tamamlanmıştır.  
• Kavaklı Sokakta 500 m2 kilit beton parke ile yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır.  

 
 

2.8. Bayır Mahallesi 
• Mahalle merkezindeki muhtelif yollarda 8850 m2 beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır.  
• Sanayi bölgesinde 2500 m2 beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır.  
• Muhtelif yollarda (Yumaklı yolu, Yayla yolları vb.) greyderle tesviye ve düzenleme 

çalışmaları yapılmıştır.  
• Mahalle merkezi, Baraj yolu, Yumaklı ve Sanayi yollarında rutin olarak belirli periyotlarda 

rotmiks ile yol bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.  
• Taban alanı 450 m2 olan üstü açık, çok amaçlı sosyal alan Yapım çalışmaları 

tamamlanmıştır. 
• çok amaçlı sosyal alanda umuma açık tuvalet yapılmıştır. 
• Küçük Sanayi Sitesinde bulunan dükkanların önlerine 900 m2 beton dökülmüştür 
• Cumhuriyet Parkında Oturma Alanı Yenileme ve Boyama Çalışmaları tamamlanmıştır. 
• Mülkiyeti Belediyemize ait olan Halı Sahada Fileler değiştirilmiştir. 
• İhtiyaç doğrultusunda yeni kaldırım imalatı yapılmıştır. Bozulan kaldırımlarda ise tamir, 

bakım ve yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.  
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2.9. Bozyer Mahallesi 

• Bozyer-Akyer Mahalleleri arasında silindir ile yol sıkıştırma işleri tamamlanmıştır. 
• Muhtelif yollarda belirli periyotlarda rotmiks ile yol bakım onarım ve tamirat çalışmaları 

yapılmıştır. 
• Yol tesviye ve çakıllama çalışmaları yapılarak yolların fiziki özellikleri iyileştirilmiştir. 
• Yoğun olarak kullanılan, yağmur ve benzeri nedenlerle ulaşımda güçlük yaşanan yollarda 

beton ile yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır.(2500 m2) 
 

 

 
 
 

2.10. Camikebir Mahallesi 

• Belirli periyotlarla rotmiks ve parke ile yol bakım onarım ve tamirat çalışmaları 
tamamlanmıştır. 

 
 

2.11. Çakmak Mahallesin 

• Taban alanı 416 m2 olan çelik konstriksüyonlu üstü kapalı, yanları açık çok amaçlı sosyal 
alan yapımı tamamlanmıştır.  

• Çok amaçlı sosyal alan içerisinde yemek pişirme alanı ve tuvalet yapılmıştır. 
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1.12. Çamoluk Mahallesi 

• Muhtelif yollarda greyder ile yol tesviye ve çakıllama çalışmaları tamamlanmıştır. 
• Tel çit (16 Metre) çekme işi yapıldı. 
• Ulaşımda zorluk yaşanan yollarda beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır (2200 m2) 
• Yol açım çalışmaları yapıldı. 

 

1.13. Çaybükü Mahallesi 

• Muhtelif yollarda belirli periyotlarda, bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır.  
• Çok amaçlı sosyal tesis yemek pişirme yeri etrafına demir korkuluk yapılmıştır. 
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2.14. Çırpı Mahallesi 
• Çırpı Mahallesi’nde meydan genişletme işi, fosseptik ve tuvalet yapım işleri 

tamamlanmıştır. 
• Çok amaçlı alanda mutfak yapım çalışmaları tamamlanmıştır.  
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2.15. Çiftlik Mahallesi 

• Mahallemizde ulaşımda güçlük yaşanan yollarda beton yol üst kaplama çalışmaları 
yapılmıştır.       

• Belirli periyotlarla ihtiyaç ve talebe istinaden yol tamir, bakım ve onarım çalışmaları 
yapılmıştır. 

• Kilit beton parke taşı ile yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 

 

 

 
 

2.16. Dağdibi Mahallesi 
• Mahallemizdeki muhtelif yollarda yol kotu düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 
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2.17. Dağpınar Mahallesi 

• Alicin Mevkinde 1 km’lik yolda genişletme, büz yerleştirme, çakıllama ve tesviye çalışması 
yapılmıştır. Ayrıca dere içerisinden geçen kadastral yola, kutu menfez yerleştirilerek yol 
kullanıma açılmıştır. 

• Tehlike arz eden betonarme köprünün güçlendirme çalışmaları yapılmıştır. 
• Sarnıç Mevkii büz yerleştirme, şarampol açımı ve temizliği, çakıllama ve tesviye çalışmaları 

yapılmıştır. 
• Karakirse Mevkinde şarampol temizliği yapılmıştır. 
• Tarım arazilerine ulaşan yollarda, tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
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2.18. Denizova  Mahallesi 

• Ulaşıma kapalı olan 4 farklı güzergahta, kadastral yol açma çalışmaları yapılmıştır. 
• Çok amaçlı Sosyal alanda çatı uzatma ve mutfak düzenleme işleri yapılmıştır 
• Belirli periyotlarla ihtiyaç ve talebe istinaden yol tamir, bakım ve onarım çalışmaları 

yapılmıştır. 
• Muhtelif yollarda, iş makinası ile yol tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• Asfalt yol kenarı banket bakımı yapılmıştır. 
• Muhtelif yollarda Yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır.  
• Mahalle meydanında kullanılmak üzere 3 adet oturma bankı verilmiştir. 
• İş makinası ile mezar kazma işleri yapılmıştır. 
• Tarım arazileri ve mezarlığa ulaşan kadastral yolda genişletme, çakıllama ve tesviye 

çalışmaları yapılmıştır.  
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2.19. Derinkuyu Mahallesi 

• Kestane Mevkinde 1.200 m2 beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• Karaçam Mevkiinde yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır.  
• Belirli periyotlarla ihtiyaç ve talebe istinaden yol tamir, bakım ve onarım çalışmaları 

yapılmıştır. 
• Çocuk oyun parkı çevresi hafriyat temizli yapılmıştır. 
• Tarım arazilerine ulaşan yolda çakıllama çalışmaları yapılmıştır. 
• Hayıtlı Mevkii büz yerleştirme, tesviye çalışmaları ve asfalt bakım onarım çalışmaları 

yapılmıştır. 
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2.20. Doğan Mahallesi 

• Belirli periyotlarla ihtiyaç ve talebe istinaden yol tamir, bakım ve onarım çalışmaları 
yapılmıştır. 

• Muhtarlık binasına 2 adet oturma bankı teslim edilmiştir. 
• Eski okul bahçesi dolgu, tesviye ve çevresi taş duvar yapılarak tel çit çekilmiştir. 
• Çok amaçlı Sosyal alana kapı montajı yapılmıştır. 
• Yol kenarı şarampol temizliği yapılmıştır. 
• Muhtelif yollarda çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• Yağmur suyu drenaj kanalı yapılmıştır. 
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2.21. Dokuzçam Mahallesi 

• Çok amaçlı sosyal alan ve ek yapılar tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulmuştur. 
• Çok amaçlı sosyal alanda kapalı mutfak, kadın erkek wc  ve fosseptik yapımı 

tamamlanmıştır. 
• Muhtelif yollarda greyder ile yol tesviye, çakıllama ve büz yerleştirme işleri yapılarak 

ulaşımlardaki aksamaların önüne geçilmiştir. 
• Bir çok noktada, aşırı yağışlarla çöken istinat duvarları yeniden yapılmıştır.  
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2.22. Düğerek Mahallesi 
• 32 evler bölgesinde yol tesviyesi ve beton yol üst kaplama çalışmaları tamamlanmıştır. 
• Ulaşımı olmayan yerlerde imar yolu açma çalışmaları yapılmıştır. 
• İhtiyaç duyulan yerlerde kaldırım yapım çalışmaları tamamlanmıştır 
• Mahalle içi muhtelif yollarda parke ve rotmiks ile yol bakım, onarım ve tamirat çalışması 

yapılmıştır. 
• Okul bahçesinde beton kaplama çalışması yapılmıştır. 
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2.23. Emirbeyazıt Mahallesi 
• 22 sokak, 14. Sokak ve Murat sokakta kasis, 24. Sokakta ise yükseltilmiş yaya geçidi yapıldı  
• Okul bölgesinde, ulaşımı olmayan yerlerde imar yolu açma çalışmaları tamamlandı 
• Kötekli kavşağında Çevik Kuvvete ait alanda bahçe alan tesviye işleri yapıldı 
• KGYS kazıları sonrasında bozulan yollarda tamirat işleri   
• Kükürtçü Sokaktaki metruk binada güvenlik önlemi alındı  
• Muhtelif yollarda belirli periyotlarda rotmiks ve parke ile yol bakım, onarım ve tamirat 

çalışmaları yapıldı 
• Orta refüjlerde arıza bakım işleri yapıldı 
• Ova Sokata yanan evde enkaz temizleme işleri yapıldı  
• Muhtelif kaldırımlarda bakım ve onarım çalışması yapıldı 
• Turgut Reis Lisesi saha betonlama işleri yapılarak okul yönetiminin talepleri karşılanmıştır. 
• 14. Sokak yolunun beton kaplama calısmaları tamamlandı 
• 24. Sokakta eğitim veren okul öğrencilerin güvenliği icin okul girişinde  kasis calışmamız 

tamamlanmış  olup; yağmur suyu hattı yapımında zarar gören yolumuzda beton  tamirat 
çalışması yapılmıştır 

• Baki Ünlü Caddesinde yüklenici firma tarafından kilit beton parke ile yol üst kaplama 
çalışmaları ile birlikte, bordür cekimi ve kaldırımlarda kumlu parke döşeme çalısmaları 
tamamlanmıştır. 
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2.24. Esençay Mahallesi 

• 12 noktada  MUSKİ kazı tamirat işleri yapılarak yol standartları sağlanmıştır. 
• Mahallede geçişlerin  dar olduğu noktada,  45 m² taş istinat duvarı yapılmıştır. 
• Cami çevresinde 20 mt uzunluğunda  tretuvar yapılarak, camide oluşan rutubetlenmeler 

önlenmiştir. 
• 70 m ² konuk evi yapımı tamamlanarak, vatandaşın hizmetine sunulmuştur. 
• 7 adet büz talebi karşılanarak yağmur suyu akışlarında yaşanan taşkınlar  giderilmiştir. 
• Yol çalışmaları için  ekskavatör talebi karşılanarak, kısa sürede yol yapım çalışmaları 

sonuçlandırılmıştır. 
• Greyder ile yol tesviye, çakıllama çalışmaları ile yolların ve tarım arazilerine ulaşım 

sağlayan yollarının fiziki özellikleri iyileştirilmiştir. 
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2.25. Fadıl Mahallesi 

• Büz yerleştirme ve yol açma çalışmaları yapılarak olumsuz hava şartlarına karşı yolların 
fiziki özellikleri iyileştirilmiştir. 

• Muhtelif yollarda iş makinesiyle yol tesviye çalışması yapılmıştır. 
• Okul bahçesinde enkaz ve moloz kaldırma çalışmaları belediyemiz ekiplerince yapılarak 

çevre sağlığı sağlanmıştır. 
• Özel günlerde kullanılmak üzere muhtarlık bünyesine 120 adet Sandalye 15 adet Masa 

belediyemiz imkanlarınca sağlanmıştır. 
• Fadıl Mahallesinde 6 farklı güzergahta stabilize yollarda, Beton yol üst kaplama çalışmaları 

tamamlanmıştır.(3000 m2) 
• Fadıl-Avcılar Mahallelerini bağlayan 6,5 km lik ulaşım yolunda greyder ile yol tesviye 

çalışmaları ve şarampol temizlikleri yapılmıştır. 
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2.26. Gazeller Mahallesi 

• Ayvazlar Mevkiinde çöken yolda bakım ve onarım çalışmaları yapılarak yol kullanıma 
açılmıştır.  

• Muhtelif yollarda iş makinesi ile yol tesviye ve şarampol açma çalışmaları yapıldı 
• Belirli periyotlarda rotmiks ile yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır.  
• Taban alanı 480 m2 olan çelik konstriksüyonlu üstü kapalı yanları açık çok amaçlı sosyal 

alan yapımı tamamlanmıştır.  
• Çok amaçlı sosyal alan içerisinde yemek pişirme alanı ve tuvalet yapılmıştır. 
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2.27. Göktepe Mahallesi 

• Muhtelif yollarda iş makinesiyle yol tesviye çalışmaları yapılarak mahalle içi ve arazi 
yollarında ulaşımlarda oluşan aksamalar giderilmiştir. 

• Muski Kazılarının üst kaplamalarının tamiratları tamamlanmıştır.  
• Belirli periyotlarla ihtiyaç ve talebe istinaden, rotmiks ile yol bakım onarım ve tamirat işleri 

tamamlanmıştır.  
• Ulaşımda güçlük yaşanan yollarda, Beton Yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır.(1250 m2) 
• Muhtarlık binası bakım onarım yapılarak bina kullanıma uygun hale getirilmiştir. 
•  

 

 
 
 
 

2.28. Gülağzı Mahallesi 
• Beton yol kaplama yapılacak yollarda büz yerleştirme ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 2 

farklı güzergahta 8.800 m2 beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• 600 metre imar yolu, 350 metre kadastral yol olmak üzere toplam 950 metre yol açım 

çalışmaları yapılmıştır. 
• Muhtelif yollarda Yol çakıllama, tesviye ve büz yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 
• Yanan binanın enkazı ekiplerimizce temizlenmiştir. 
• Periyodik olarak yol bakım, onarım ve çalışmaları yapılmıştır. 
• Mahallemizdeki kursiyer bayanların kullanacağı eski okul binası çatı tamiratı, boya badana 

işleri, elektrik ve su tesisatı yenileme çalışmaları yapılmıştır. 
• Park ve bahçeler müdürlüğü tarafından yapılacak olan çocuk oyun parkı alanı zemininde 

düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 
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2.29. Günlüce Mahallesi 

• Çok amaçlı sosyal alanda muhtarlık binası, kadın erkek engelli wc ve mutfak yapım işleri 
tamamlanarak eksiklikler giderilmiştir. 

• Mahalle içi ve arazi yollarında iş makinaları ile yol tesviye işleri yapılmıştır. 
• Mahalle içi yolllarda Muski kazı tamiratları yapılarak yol ulaşıma açılmıştır. 

  

 

 
 

2.30. Hacırüstem Mahallesi 
• Parke yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı. 

 

2.31. İkizce Mahallesi 
• Çok amaçlı sosyal alana eklenti yapım çalışmaları tamamlanmış, boya badana işleri 

yapılmış, foseptik çukuru kazılmıştır. 
• Ulaşımda güçlük yaşanan stabilize yollarda, greyder ile yol tesviye işi yapılmıştır. 
• İhtiyaç, talep ve şikayete istinaden; parke ve rotmiks ile yol bakım onarım ve tamirat işleri. 
• Mahalle içerisinde ulaşımda güçlük yaşanan yollarda, beton yol üst kaplama işleri yapıldı 

(1500 m2) 
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2.32. Kafaca Mahallesi 

• Kısık Mevkiinde yol tesviye çalışması tamamlanmıştır. 

• Okul Sokakta, kanal yapım işi ve kanal üstü parke taşı kaplama çalışmaları yapıldı. 

• Okulda bahçe düzenleme ve yağmur suyunu drene etmek için kanal yapıldı. 

• Parke yollarda belirli periyotlarda bakım ve onarım çalışması yapıldı. 

• Buzlanmaya karşı kumlama çalışmaları yapıldı. 
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2.33. Karacaören Mahallesi 

• Tehlike arz eden köprünün taşıyıcı kolonlarında güçlendirme ve üst kısımlarda yenileme 
çalışmaları yapılmıştır. 

• Yol tesviye ve şarampol temizleme çalışmaları yapıldı. 

 

 
 

2.34. Karamehmet Mahallesi 

• İMKB okulu önü hız kesici kasis yapım çalışmaları tamamlanmıştır.  
• Menteşe Evleri 23. Sokakta beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır.  
• Menteşe evlerine çıkan beton yolda kayma önleyişi şerit boya uygulamaları yapılmıştır. 
• Akyol Pazar yeri düzenleme, tesviye ve taş duvar yapım çalışmalarına başlanmıştır 
• Menteşe iş makinesi ile yol tesviye ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 
• Muhtelif yollarda yol bakım ve onarım çalışmaları etap etap yapılmaktadır. 
• Kızıldağ Mevkii beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• Galericiler sitesi kilit parke kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• Menteşe evleri bölgesi KOM Mube Müdürlüğü önü yol ve otopark alanı beton  kaplama 

calışmaları tamamlanmıştır 
• Sekibaşı Caddesinde yüklenici firma tarafından kilit beton parke kaplama calısmaları 

tamamlanmıştır. 
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2.35. Karşıyaka Mahallesi 
• İsmet Çatak Çıkmazı ve Okul Sokağında kilit parke tamirat çalışmaları yapılmıştır 
• Periyodik olarak muhtelif yollarda, yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
• Düzeyn Mevkii yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 

 

 

 
 

2.36 Kıran Mahallesi 
• Beton  yol üst kaplama yapılacak yollarda, genişletme ve kot düzenleme çalışmaları 

yapılmıştır. 
• 7 farklı güzergahta 2500 m2 beton yol üst kaplama yapılmıştır. 
• Buzağı otu mevkii tarım arazilerine ulaşan 1 km’lik yolda çakıllama ve tesviye çalışmaları 

yapılmıştır. 
• Çok amaçlı sosyal alanda, iç ve dış cephe boya yapılmıştır. 
• Kandilli Mevkii arası 9 km’lik yolun banket bakımı çalışmaları yapılmıştır. 
• Sahil bölgesi çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
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2.37 Kiramettin Mahallesi 

• Rutin olarak, ihtiyaç, talep ve şikayete istinaden,  parke ve rotmiks ile yol bakım, onarım ve 
tamirat işleri yapıldı. 
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2.38. Kozağaç Mahallesi 
• Çok amaçlı sosyal alanda tuvalet yapımı tamamlandı. 
• Cami merdiven ve giriş yenileme çalışmaları yapıldı. 
• Kardan kapanan yollarda açma çalışması yapıldı. 

 

 
 

2.39. Kötekli Mahallesi 

• 263. Sokakta (C Kapı) yol üst kaplama yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları ve taş 
duvar örme çalışmaları tamamlandı. 

• Sağlık Bilimleri Fakültesi bahçesinde beton kilit parke ile üst kaplama çalışmaları yapıldı.  
• Muhtelif yollarda parke ve rotmiks ile yol bakım onarım ve tamirat çalışmaları yapıldı 
• TOKİ bölgesinde farklı bölgelerde beton ve kilit beton parke ile yol üst kaplama çalışmaları 

yapıldı. 
• Toki pazaryerinde yağmur suyu ile gelen çamur ve kum temizlendi   
• Ulaşımı olmayan yerlerde yol açma çalışmaları yapıldı. 
• 191/253/301 nolu sokaklarda kilit beton parke ile kaplama çalışması yapıldı. (4000m2) 
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2.40. Kuyucak Mahalle 

• Kuyucak-Akyaka Mahalleleri arasında 9 km’lik bağlantı yolunda, banket bakımı yapılmıştır. 
• Periyodik olarak yol bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. 
• Derince Mevkiinde, rotmiks ile yol kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• Mahalle içerisinde yağmur suyu tahliyesi amacıyla ızgaralı kanal yapılmıştır. 

 
 

2.41. Kuzluk Mahallesi 

• Muhtelif yollarda tesviye ve beton ile üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. (800 m2) 
• İhtiyaç ve talebe istinaden, rutin olarak rotmiks ile yol bakım, onarım ve tamirat işi   

 
 

2.42. Meke Mahallesi 

• YİKOB tarafından yapılan Çok amaçlı sosyal alan içerisine kapalı mutfak yapımı ve mevcut 
tuvaletlerin tadilat çalışmaları yapılmıştır. 

• Sosyal alan bahçesinde çocuk oyun parkı yapımı öncesi iş makinası ile zemin düzenleme 
çalışmaları yapılmıştır. 

• Karagöl Mevkii yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• Tarım arazi yollarında, iş makinası ile yol tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
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• Mülkiyeti belediyemize ait içerisinde kahvehane, muhtarlık ve sağlık evi bulunan binamızda 
tadilat çalışmaları yapılmıştır. 

• Rutin olarak ihtiyaç ve talebe istinaden, yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları 
yapılmıştır. 
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2.43. Muratlar Mahallesi 
• Mülkiyeti belediyemize ait alanda bulunan eski okul binası çatısı yenilenmiştir. 
• Muhtelif yollarda belirli periyotlarda, rotmiks ile yol bakım ve onarım çalışması yapılmıştır. 
• Muhtelif yollarda greyder ile yol tesviye şarampol düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 
• Taban alanı 416 m2 olan çelik kontriksiyonlu üstü kapalı, yanları açık çok amaçlı alan 

yapımına başlanmıştır. 
• Yağmur suyunu, yola zarar vermeden, uzaklaştırmak için büz yerleştirme çalışmaları 

yapılmıştır. 
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2.44. Muslihittin Mahallesi 

• Atatürk Bulvarı alt yolunda, yol genişletme,  perde beton yapım çalışmaları ve beton ile yol 
üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 

• Güneşevi parkında umuma açık tuvalet yapılarak vatandaşlarımızın kullanımına 
sunulmuştur  

• Muhtelif yollarda parke ve rotmiks ile yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır.  
• Kilit beton parke yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• Çok amaçlı alanda pazarcı direği montaj çalışmaları yapılmıştır.  
• Muhtarlık binası zeminine laminant parke kaplama yapılmıştır. 
• 32 evler bölgesi Karanfil sokakta kilit beton parke yol üst kaplama çalışmalarımız yüklenici 

firma tarafından tamamlanmıştır. 
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2.45. Müştakbey Mahallesi 
• Muhtelif yerlerde, parke ve bordür tamiratıları yapılarak, yağış anında bina duvarlarına 

çarpan su akışıları önlenmiştir. 

 
 

2.46. Orhaniye Mahallesi 

• Ast Yıldıray Çeltiklioğlu Caddesinde kaldırım imalatı yapıldı  
• Cumhuriyet Anaokulu ve ilkokulu tuvalet tamir ve tadilat işleri yapıldı. 
• Hastane Sokakta ihale kapsamında kilit beton parke ile yol üst kaplama çalışmaları 

yapılmıştır.  
• Hastane Sokakta duvar tamiratı çalışmaları yapıldı. 
• Karabağlar bölgesi rotmiks ile yol bakım onarım çalışması yapıldı. Sece yaylasında enkaz 

kaldırma işleri yapıldı. Karabağlar yaylası tanıtım tabelası tamir edildi. 
• Karabağlar yaylasında ulaşımı olmayan yerlerde kadastral yol açma çalışmaları yapıldı. 
• Kaldırımlarımızda bulunan karo taşlarının bakım, onarım ve tamiratı yapıldı. 
• Kireç Sanayi Bölgesi yağmur suyu drenaj hattı yapım çalışması yapıldı. 
• Muhtelif sokaklarda yıkılan tabelaların onarım işleri yapıldı. 
• Muhtelif cadde ve sokaklarda parke ve rotmiks ile rutin olarak bakım, onarım ve tamirat 

çalışmaları yapıldı.  
• Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda, bakım onarım işleri yapıldı. 
• Zambak Sokakta kasis yapıldı. 
• Şemsiana okulunda kum havuzu yapımı tamamlanmıştır. 
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• UKOME kararı alınan Uğur Mumcu Bulvarına bağlantısı olan taç Okullarının imar yolunun 
dolgusu ve sıkıştırması yapılıp, asfalt cürufu serilmiştir. 

• Yeni acılan Menteşe Devlet Hastanesi bahçesi düzenleme çalışmaları, parke yol yapım ve 
mermer kaldırım çalışmalarımız tamamlanmıştır 
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2.47. Ortaköy Mahallesi 

• Okul bahçesinde, kilit beton parke taşı ile üst kaplama çalışmaları yapıldı  
• Muhtelif yollarda kilit beton parke ile yol üst kplama çalışmaları yapıldı 
• Rutin olarak rotmiks ve parke ile yol bakım onarım ve tamirat işleri yapıldı 
• Muhtelif yollarda beton ile yol üst kaplama çalışmaları yapıldı 
• Mülkiyeti Belediyemize ait kahvehane bahcesi parke ve mermer  kaplama çalışmaları 

tamamlandı.  
• Düğerek-Ortaköy bağlantı yolu üzerinde bulunan Deli Dere bölgesinde kutu baks 

yerleştirilmiştir. 
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2.48. Özlüce Mahallesi 

• Kapanan yolda iş makinesi ile, yol açım ve büz yerleştirme çalışmaları tamamlanarak yol 
ulaşıma açılmıştır. 

• Greyder ile yol tesviye çalışmaları yapılarak yolların fiziki özellikleri iyileştirilmiştir. 
• Heyelanda kapanan yolun açılması sağlanmıştır. 
• Kar yağışı sonucu  kapanan yollarda iş makinaları ile gerekli çalışmalara yürütülerek 

yalların ulaşıma açık kalması sağlanmıştır. 
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2.49. Paşapınar Mahallesi 
• Mermer fabrikaların aulaşım sağlayan yollarda 3500 m2 beton yol üst kaplama faaliyetleri 

yapılmıştır.  
• Muhtarlık binasında sıva, boya ve badana işleri yapılmış olup; zemine laminant parke 

döşenmiştir.  
• Mezarlık yolu genişletme ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• İş makinesi ile yol açma, dolgu ve tesviye çalışmaları yapılmıştır.  
• Rutin olarak ihtiyaç ve talebe istinaden, rotmiks ile yol bakım ve onarım çalışmaları 

yapılmıştır.  
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2.50. Salihpaşalar Mahallesi 
• Eski bayır yolunda, yağmur drenajı ve yol tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• Muhtelif yollarda, greyder ile yol tesviye ve bakım çalışması  
• Düğün salonunda zeminde bozukluk olan yerlerde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.  
• Sanayi  girişi büz yerleştirme ve yol genişletme çalışmaları yapılmıştır.  
• Muhtelif yollarda rutin olarak, bakım, onarım ve tamirat işileri yapıldı 
• Muhtelif yollarda şarampol açma  çalışmaları yapıldı 
• Dere geçidi yolunda, beton ile yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• İş makineleriyle ulaşım yolu olmayan yerlerde yol açma çalışmaları yapılmıştır. 
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2.51. Sarnıç Mahallesi 
• Beton kaplama yapılacak yollarda, tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• 4 farklı güzergahta, toplamda 2.200 m2 beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 

 

 

 

 
 
 
 

2.52. Sungur Mahallesi 

• Sathi kaplama yollarda, rotmiks yol bakım onarım çalışmaları yapılmıştır.  
• Mahalle meydanları ve mezarlık ulaşım yollarına, beton yol üst kaplama işleri 

yapılmıştır.(3000 m² ) 
• Muhtelif yollarda, yol düzenleme çalışmaları yapıldı. 
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2.53. Şenyayla Mahallesi 

• Kadastral yol açılması işleri tamamlanarak arazilere ulaşım sağlanmıştır. 
• Mahalle içi muhtelif yerlerde, büz değiştirme işleri tamamlanmıştır. 
• Muhtelif yollarda, yol tesviye ve çakıllama çalışmaları yapılmıştır. 
• Yanan evin enkaz temizleme işi ve yol çakıllama çalışmaları yapılmıştır. 

 

 
 

2.54. Şeyh Mahallesi 
• Belediyemize ait Hizmet binaları çatı tamir işleri vb. tadilatlar yapılarak kullanıma uygun 

hale getirilmiştir. 
• Kurşunlu Caddesi yol bakım ve onarım çalışmaları yapılarak şehir içinde ulaşımlarda 

yaşanacak olumsuzluklar giderilmiştir.  
• Kurşunlu Meydanı ve İnsan Hakları Parkı ihale kapsamında yenileme ve çevre düzenleme 

işleri ile bölge yeni görünümüne kavuşmuştur. 
• Kurşunlu Meydanı çevreleyen yollarda kilit parke yol bakım ve onarım işleri yapılarak 

eksiklikler giderilmiştir. 
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• Muhtelif yollarda devrilen sokak tabelalarının onarımı ekiplerimizce yapılmıştır. 
• Rutin olarak parke ve asfalt yollarda yol bakım onarım ve tamirat işleri  
• Pazaryerinde 26 adet çadır direği belediyemizce yenilenmiştir. 
• Perşembe pazarında bulunan işyerlerinin ihtiyaçları dahilinde tadilat işleri yapılmaktadır.  
• Perşembe Pazarı Zabıta noktası çatı ve duvar tamirat işleri tamamlanmıştır. 
• Taş Mescitte temizlik ve enkaz kaldırma işleri yapılmıştır. 

 

 
 

2.55. Taşlı Mahallesi 
• Muhtelif yollarda yol bakım onarım ve tamirat çalışmaları yapıldı 
• Bozulan stabilize yollarda, yol tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
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2.56. Yaraş Mahallesi 
• Ulaşımda güçlükler yaşanan yollarda beton yol üst kaplama çalışmaları yapıldı. (8000m2) 
• Muhtelif yollarda yol tesviye, çakıllama ve şarampol temizleme çalışmaları yapıldı. 

 

 

 
 
 

2.57. Yemişendere Mahallesi 
• Çok amaçlı sosyal alan inşaat çalışmaları tamamlandı ve eski wc  yıkılarak yenisi 

yapılmıştır. 
• Şehit hayrat çeşmesi yenilenmiştir. 
• Kozağaç mavkiinde greyder ile yol tesviye çalışmaları tamamlandı 
• Yanan evde enkaz temizleme çalışmaları yapıldı  
• Ulaşıma kapanan yolda açılma çalışmaları yapılmıştır. 
• Rutin olarak rodmiks ile yol bakım onatım ve tamirat işleri yapıldı. 
• Yemişendere-Fadıl Mahalleleri arası asfalt yolda, yol bakım onarım  ve tamirat çalışmaları 
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2.58. Yenibağyaka Mahallesi 
• 5 farklı güzergahta toplamda 2.200 m2 beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• Aşırı yağışlar sonrası tıkalı olan büzlerin açılması ve şarampol açıma çalışmaları yapılmıştır. 
• Periyodik olarak yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
• Tarım arazi yollarına ulaşan yollarda çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• Büz yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 

 

 

 



94 
 

 
 
 

2.59. Yenice Mahallesi 

• Çok amaçlı sosyal alan genişletme çalışmaları ve yağmur oluk boruları drenaj hattı 
yapılmıştır. 

• Beton kaplama yapılacak yollarda tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• 6 farklı güzergâhta toplamda 3.200 m2 beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• Kadastral yol açımı ve çakıllama çalışmaları yapılmıştır. 
• Periyodik olarak yol bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. 
• Şarampol temizliği yapılmıştır. 
• Çöken beton kanalda, tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
• Yol genişletme, çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
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2.60. Yeniköy (Yerkesik) Mahallesi 

• Muhtarlık Binasında, boya badana işleri yapılmıştır. 
• 3 adet oturma bankı, muhtarlığa teslim edilmiştir. 
• Yol kenarında tehlike arz eden alana, tel çit çekilerek güvenlik önlemi alınmıştır. 
• Çok amaçlı sosyal alana, kapı montajı yapılmıştır. 
• Mülkiyet duvarı yenileme çalışmaları yapılmıştır. 
• Periyodik olarak asfalt ve kilit parke yollarda bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. 
• Tarım arazi yollarında büz yerleştirme, çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• 2,000 m2 beton yol üst kaplama çalışması yapılmıştır. 

 

 



96 
 

 

 
 

2.61. Yeniköy (Cedit)  Mahallesi(Merkez) 

• Rutin olarak, kilit parke ve rotmiks ile yol bakım ve onarım çalışması. 
• Muhtelif yollarda ve 428. Sokakta beton ile yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• Fen Lisesi etrafına bordür çekme işi tamamlanmıştır. 
• Kaldırım betonlama çalışması yapılmıştır. 
• Köy meydanı kilit beton parke ile yenileme çalışmaları yapılmıştır.  
• Muhtelif yollarda yol tesviye çalışması yapılmıştır. 
• Yeşil alanda dolgu ve tesviye çalışması yapılmıştır. 
• Ulaşımı olmayan yerlerde yol açma çalışmaları yapıldı. 
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2.62. Yerkesik Mahallesi 

• Yağmur sularının tahliye etmek amacıyla, beton büz yerleştirilmiştir. 
• Eski okul bahçesinde, hafriyat temizliği yapılmıştır. 
• Tehlike arz eden köprü kırılarak, yerine kare baks yerleştirilmiş ve üzerine beton dökülerek 

yol kullanıma açılmıştır. 
• Mülkiyeti belediyemize ait 5 adet iş yerinin, komple tadilat çalışmaları yapılmıştır 
• 4 farklı güzergahta toplamda 11,380 m2 beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
• Kadastral ve imar yolları açılmıştır. 
• Muhtelif yollarda Yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• Muhtelif yollarda, bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapılmıştır. 
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• Çocuk oyun parkı kapı montajları yapılmıştır. 
• Pazar yeri soğuk hava deposu, mermer döşeme ve yemek pişirme alanı davlumbaz montajı 

yapılmıştır. 
• 405 sokakta yol kenarı tel çit çekilerek güvenlik tedbiri alınmıştır.  
• Yerkesik ilkokulunda, sızdırma yapan foseptiğin yalıtım çalışmaları yapılmıştır. aynı 

zamanda, bahçede bordür çekilme işleri yapılmıştır. 
• Bayrak süsleme işleri yapılmıştır. 
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2.63. Yeşilyurt Mahallesi 
• Taş istinat duvarı yapılmıştır. 
• Yol tesviye ve büz yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 
• Muhtelif yollarda beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. (5000 m2) 
• Mahallemizde bulunan derede temizlik işleri yapıldı 
• Muski kazıları nedeniyle zarar gören yollarda tamirat işleri yapıldı 
• Muhtelif yollarda kilit beton parke yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. (450 m2) 
• Çok amaçlı sosyal alana büfe yerleştirildi, mutfak ve tuvalet yapıldı. aynı zamanda çok 

amaçlı alan etrafına kilir beton parke ile yol üst kaplama çalışmaları yapıldı.  
• Mahalle genelinde mazgal ve havuz temizleme işleri yapıldı 
• Rutin olarak, kilit parke, beton ve rotmiks ile yol bakım ve onarım çalışması yapıldı 
• Okul duvarı boya, bakım ve tamirat çalışması tamamlandı. çitler boyandı. 
• Bayrak asma işleri yapıldı. 
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2.64. Yörükoğlu  Mahallesi 
• Yol tesviye ve çakıllama çalışmaları yapıldı. 
• Rutin olarak talep ve ihtiyaca göre, yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapıldı. 
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2.65. Zeytin Mahallesi 

• Taşcağız ve Gökcebelen Mevkiilerinde büz ve kare baks yerleştirilerek ulaşımda kolaylık 
sağlanmıştır. 

• Gökçebelen ve Tacağız Mevkiileri yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• Mahalle içerisi virajlı yolda, genişletme çalışmaları yapılmıştır. 
• Kadastral yol açım çalışmaları yapılmıştır. 
• Tarım arazi yollarında, iş makinası ile tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
• Yol kenarında, yıkılan duvarın hafriyatı temizlenmiştir. 
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1.1.6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
1.  Faaliyet ve Proje Bilgileri:  
 a) İdari İşler ve Arşiv Servisi:  Etkin çalışma yöntemleri, verimlilik artış çalışmaları, 
müdürlüğe gelen ve müdürlükten çıkan evrakları kayıt altına almak ve ilgililere ulaştırmak, 
personel hareketleri ve kayıtlarını tutmak ve müdürlüğümüzce saklanması gereken tüm evrak 
ve projelerin düzenli bir şekilde arşivlenmesi görevlerinin yerine getirilmesi sağlanmıştır.                
b)  b) Planlama ve İmar Durumu Servisi: Yapılması gereken veya talep edilen 
uygulama imar planı ve plan değişikliği dosyalarının hazırlanması veya kontrol edilerek 
gerekli yazışmalar yapılması, sözlü veya yazılı olarak talep edilen parseller hakkında 
bilgilerin verilmesi veya imar durum belgelerinin düzenlenmesi, kamu kurum ve kuruluşları, 
mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap hazırlanması ve arşivlenmesi ve 
Belediye ölçeğinde ve özelinde kentsel veri tabanının oluşturulması işlemleri yapılmıştır.  
 c) Harita Servisi Hizmetleri : Parselasyon planlarının yapılacağı alanların 
belirlenmesi, belirlenen alanlarda parselasyon planlarının yapılması veya yaptırılması, resen 
veya talebe bağlı tevhid, ifraz, yola terk, irtifak hakkı tesisi taleplerini incelemek ve gerekli 
işlemleri yaparak tescillerinin sağlanması, halihazır harita yapılması, binaların su basman 
kotlarının verilmesi ve tastikli mimari proje ile uygunluğunun kontrol edilmesi, kamu kurum 
ve kuruluşları, mahkemeler ve şahıslardan gelen yazı ve dilekçelere cevap hazırlanması ve 
arşivlenmesi işlemleri yapılmıştır. 
 
1.1.7 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
Faaliyet ve Proje Bilgileri 
Amaç (A1) Doğal Tarihi Dokunun Korunarak Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Alanlar 
Oluşturmak. 

Hedef (H.1.4) Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, belediye atıklarının düzenli bir 
şekilde toplandığı, tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sistemi 
kapsamında, sorumluluk alanlarımız içerisindeki cadde ve sokakların sürekli olarak temiz 
tutulduğu örnek bir şehir olmak. 

Sorumlu Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü 

 Performans Göstergesi 1.4.1: Birimimize gelen talep sayısının azaltılması. 

              SÖZLÜ VE YAZILI ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Müdürlüğümüzün 214 48 80 Nolu telefonuna ve Belediyemize bildirilen yazılı ve sözlü 
şikâyetler, Müdürlüğümüzde kayda girip değerlendikten sonra ilgili vatandaşlara geri dönüş 
yapılarak bilgi verilmektedir. 2020 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 887 adet Belsis üzerinden 
şikâyet, 74 adet dilekçe, 29 adet CİMER gelmiş olup tamamının şikâyeti giderilerek 
bilgilendirme yapılmıştır. 
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Performans Göstergesi 1.4.2: Toplanan ambalaj atık miktarının arttırılması. 

          AMBALAJ ATIKLARININ KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI 
 

 

               Menteşe ilçemiz sınırları içindeki mahallelerde Ambalaj Atıklarının kaynağında 
ayrıştırılması işini Belediyemizin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden yaptığı ihale 
neticesinde sözleşme imzaladığı Yüklenici firma tarafından yapılmaktadır. 
               Yüklenici firma kendisine ait araçlarla Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
hükümleri doğrultusunda ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağlamaktadır. 2020 
yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yaklaşık 130 adet sepetin giydirmesi yenilerek yıl 
içerisinde 1.969,00 ton; plastik, kağıt, karton, cam vb. ambalaj atığı toplanmıştır. 
Belediyemize gelen talepler doğrultusunda ambalaj atıkları için geri dönüşüm sepeti, bürolar 
için plastik geri dönüşüm kutusu ve cam şişe kumbarası yüklenici firma tarafından 
konulmaktadır. 
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Yüklenici Firmaya Ait Bilgiler 
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Performans Göstergesi 1.4.3: Toplanan atık pil miktarının arttırılması. 

                           ATIK PİLLERİN TOPLANMASI 
Menteşe ilçemiz sınırları içerisindeki 

resmi kurum ve kuruluşlar, iş 
yerlerinden çıkan atık pil toplama işini 
Müdürlüğümüze ait araç, gereçlerle 
yapılmakta olup, talepleri doğrultusunda 
atık pil kutusu tarafımızca verilmekte 
olup biriktirilen atık piller bulunduğu 
kısımlardan alınarak müdürlüğümüz 
şantiyesinde biriktirilmektedir. 2020 yılı 
içerisinde müdürlüğümüz tarafından 250 
adet pil kutusu dağıtılmış olup, 525 kg. 
atık pil toplanarak TAP’ a (Taşınabilir 
Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) 
gönderilmiştir. 
 

 

Performans Göstergesi 1.4.4: Toplanan atık yağ miktarının arttırılması. 

                          TOPLANAN ATIK YAĞ MİKTARININ ARTTIRILMASI 

         Menteşe ilçemiz sınırları içerisindeki mahallelerde bitkisel atık yağ toplama işini 
Belediyemizin 3 yıllık protokol sözleşmesi yaptığı yüklenici firma yapmaktadır. Atık bitkisel 
yağların toplanması için ilçe merkezinin muhtelif kısımlarına yüklenici firma ile birlikte 
plastik yağ toplama bidonları konulmuş olup halkımızın bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 
Yüklenici firma tarafından 2020 yılı içerisinde 96.054,00 kg bitkisel atık yağ toplanması 
sağlanmıştır. 
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Performans Göstergesi 1.4.5: Toplanan elektronik atık miktarının arttırılması. 

                 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ 
            Elektrik ve Elektronik Atıkların geri dönüşümü işini Belediyemizle 3 yıllık protokol 
imzalayan yüklenici firma tarafından yapılmaktadır. 
            Belediyemize gelen talepler doğrultusunda elektrik ve elektronik atıkların toplanması 
müdürlüğümüze ait araçlarla toplanmaktadır. Toplanan atıklar Müdürlüğümüze ait 
şantiyedeki bununla ilgili olarak ayrılan bölümde biriktirilerek yüklenici firmanın buradan 
alması sağlanmaktadır. Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılı içerisinde 1.700 KG elektronik 
atık toplanmıştı.  

                

                      
EVSEL KATI ATIKLARIN TOPLANMASI TAŞINMASI 

 
Menteşe ilçemiz sınırları içerisinde kalan 66 Mahallenin Katı Atıklarının Toplanması 

Taşınması Kent ve Hizmet Binalarının temizliği işini alan Belediyemiz araçları ile 
yapılmaktadır. 
 
            

          Menteşe ilçemiz sınırları içerisinde kalan 66 mahallede Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 
tarafından 2020 yılı içerisinde yaklaşık 43.938,50 ton evsel katı atık (çöp) toplanmıştır. 
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                                KÜLLERİN, ESKİ HALI KOLTUK VB. TOPLANMASI 
 
           Menteşe ilçemiz merkezinde sobalı evlerden çıkan küllerin, etrafa bırakılan eski halı, 
koltuk vb. Müdürlüğümüze ait traktörle günlük toplanmaları sağlanmaktadır. Müdürlüğümüze 

gelen bununla ilgili şikayetler yerinde değerlendirilerek şikayet konusu giderildikten sonra 
ilgisine geri dönüş yapılarak bilgi verilmektedir. 

                   

EVSEL KATI ATIK SÖZLEŞMESİ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 Menteşe ilçemiz sınırları içerisinde Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf 
Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 
kapsamında işyerleri, resmi kurumlar vb. ile evsel katı atık sözleşmesi tamamlanmıştır. Yeni 

açılan işyerlerinin Evsel Katı Atık sözleşmelerinin yapılabilmesi için Belediyemiz Zabıta 
Müdürlüğüne bağlı Ruhsat İşleri ile görüşülerek, Ruhsat için müracaat eden şahısların evsel 
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katı atık sözleşmelerinin yapılması sağlanmaktadır. 2020 yılında da evlerin, evsel katı atık 
sözleşmeleri devam etmektedir. 

 

ÇEVRE VE HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ 

               

 Menteşe ilçemiz merkezinde çevre ve hava kirliliğinin önlenmesi için Zabıta 
personeli görevlendirilmiştir. Isınmadan kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine 
göre yetki devri yapılmamış yerlerde denetim görevi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 
olup Mahalli Çevre Kurulu kararları ile Belediyemize verilen denetim görevi ile gelen 
şikayetler yerinde değerlendirilmektedir. Bu eğerlendirilmede; kaloriferli apartmanlarda; 

kazan yakma talimatı, kalorifer ateşleme belgesi, baca temizlik belgesi, kazan temizleme 
formu, yakıt ile ilgili irsaliyeler, kalorifer ateşleme belgesi, baca temizlik belgesi, kazan 
temizleme formu, yakıt ile ilgili irsaliyeler, kalorifer kazanının belirtilen kriterlerde yanıp 
yanmadığı ile ilgili kontroller yapılmaktadır. İlgililere tespit edilen eksiklikleri olduğunda 
yazılı olarak tutanak tanzimi yapılmakta, olup böylelikle eksikliklerinin giderilmesi 
sağlanmaktadır. 
 

                            KÜL TANKI-ÇÖP SEPETİ-ÇÖP BİDONU ALINMASI 

               
           Menteşe ilçemiz sınırları içerisindeki Mahallelerde gereksinimi olan yerlere kül tankı, 
çöp sepeti, çöp konteyneri/bidonu konulmuştur. 
           Yapılan kontrollerde mevcut konteyner, tank ve sepetlerde tamir edilmesi ve 

değiştirilmesi gerekenler ekiplerimiz tarafından tamir edilmekte ve değiştirilmektedir. 2020 
yılında yerinde yapılan tespitlerde kullanılmayacak halde olanların yerine ve yeni yerleşim 
yerlerinden gelen talepler üzerine 540 adet ağzı açık bidon, 45 adet 400 litrelik çöp 
konteyneri, 60 adet 770 litrelik çöp konteyneri vb. ekipman temin edilmiştir. 
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PAZAR YERLERİNİN YIKANMASI VE TEMİZLENMESİ 
 
                   Menteşe ilçe merkezinde ve mahallelerde Pazar kurulan günlerde pazarların 
temizlikleri yüklenici firma tarafından yapıldıktan sonra gereksinim olduğu takdirde hava 
şartları da uygun ise Belediyemize ait su tankeriyle yıkanması sağlanmaktadır. 

 

                                  EĞİTİM VE TEMİZLİK KAMPANYASI 

 

             Halkın çevre ve geri kazanım bilincini geliştirmek amacı ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Muğla Çevre Geliştirme Derneği ile koordineli çalışmakta olup öğrencilerin ve 
halkın katılımı ile Sarnıç Mahallesi Akbük Mevkiinde temizlik çalışmaları yapılmıştır. 2019-

2020 eğitim ve öğretim döneminde okullar arası ambalaj atığı ve atık pil toplama yarışmasının 
ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Gününde dağıtılmıştır. 
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                 Belediyemizce çocukların geri dönüşüme olan ilgisini arttırmayı hedeflemek için 
Atığı Getir Hediyeni Götür ödüllü atık toplama yarışması düzenlenmiştir. Yarışma 
kapsamında 2 litre atık yağ, 30 pil veya 1 büyük poşet plastik getiren çocuklara toplam 500 
adet futbol, basketbol veya voleybol topu hediye edilmiştir. 

                 
ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN TOPLANMASI (ÖTL) 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Menteşe ilçemiz sınırları içerisindeki ömrünü tamamlamış lastiklerin 
toplanması işini Belediyemizle 3 yıllık protokol sözleşmesi imzalayan yüklenici firma 
yapmaktadır. Atık lastiklerin alınmasıyla ilgili Müdürlüğümüze gelen talepler yüklenici 
firmaya bildirilerek bulundukları kısımdan alınmaları sağlanmaktadır.       Yüklenici firma 

tarafından 2020 yılı içerisinde 10.820,00 kg. ÖTL toplanması sağlanmıştır. 
 

 
1.1.8 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
 
 
A1. Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Alanlar 
Oluşturmak 
H1.5. Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutlarının bakımı, geliştirilmesi, 
halkın yeşil alan ihtiyacının karşılanması. 
Performans Göstergesi: 1.5.2. Yeni nesil konsept parklarının yapılması(adet) 
Faaliyet 1.5.2. Mevhibe İnönü Parkı ve Kocahavuz parkına yeni nesil konsept parklarının 
yapımı Koca havuz parkının düzenlemesi yapılmıştır. 
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Performans Göstergesi: 1.5.3. Çağdaş, modern, aydınlatılmış güvenilir parkların 
oluşturulması.(oran) 
Faaliyet 1.5.3. Arıtma suyu hattı ve depoların kurulumunun yapılması 

- İçme suyu ile sulanan 54.000m² alana 3.000m boru hattı döşenmiştir. 1 adet 300 
tonluk ve 1 adet 600 tonluk depolar yapılarak arıtma hattına bağlanmıştır. 

Performans Göstergesi: 1.5.4.Depo kurulumu, boru hattının imalatı(adet) 
Faaliyet 1.5.4. Kurumumuza ihtiyaç olan araçların satın alınması 

- 7 adet çift kabin pick-up, 
- 3 adet sulama tankeri, 
- 1 adet sepetli platform, 
- 1 adet mini kazıcı yükleyici, 
- 2 adet camlıvan araç alımı yapılmıştır. 

Performans Göstergesi: 1.5.5 Kiralık araç oranın azaltılması(%) 
Faaliyet 1.5.5. Menteşe ilçemizde çağdaş, modern, aydınlatılmış güvenilir parkların 
oluşturulması 

Turan Şahin Parkı 
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Spor Kompleksi Parkı 
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Munise Hamdi Doğruel Parkı 

 
 
 

Yeniköy Mahallesi Kısmet Yapı Kooperatifi önü 
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Yeşilyurt Mahallesi 

 
 

Yeniköy Mahallesi Kısmet Yapı Kooperatifi önü 
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                                                                          32 Evler Önü 

 
 
 

Seki Başı Mahallesi 
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Yekap 2 Parkı 

 
 
 
 

- Orhaniye mahallesi Emek sitesi 1 ve Emek sitesi 2 
 
A2. Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler Üretmek 
H2.6. Kültürel ve sosyal faaliyetlere öncelik verilerek yapılacak faaliyetlerin geliştirilmesi. 
Performans Göstergesi: 2.6.3. Park ve yeşil alanlarda spor aletlerinin çoğaltılması(adet) 
Faaliyet 2.6.2. Halkın sağlıklı yaşamlarını desteklemek amacıyla spor aletlerinin çoğaltılması. 
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Gülağzı Mahallesi 

 
 

32 Evler önü park 
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Yeşilyurt Mahallesi 

     
 

         
 
 
 
 
 
 



                                                       
 
 

124 
 

A3. Kentsel ve Kırsal Yaşam Arasında Denge Kurarak Çevresel ve Kırsal Gelişimi 
Sağlamak 
H3.3. Kırsal alanların ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak. 
Performans Göstergesi: 3.3.2. Yerel Tohum ve fide Şenliğinde dağıtımı yapılacak tohum 
ve fidelerin sayılarının arttırılması(adet) 
Faaliyet 3.3.2. Yerel tohum çeşitliliğinin ve miktarının çoğaltılası, ayrıca üreticilerin 
desteklenmesi 

- Kafaca ve Ortaköy mahallesinde 6 ton patlıcan, 4 ton domates, 1 ton biber ve 250 kg 
soğanın üretimi yapılarak vatandaşlara dağıtımı yapılmıştır. 
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-Kafaca mahallesi, Yeşilyurt mahallesi ve Kıran mahallesine buğday ekimi 
yapılmıştır. 
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-Kafaca Mahallesine korunga ekimi yapılmıştır. 
-Orhaniye mahallesine 10 dönüm nohut ekimi yapılmış olup elde edilen ürün tohum 
olarak ayrılmıştır. 

 
 
 
 

Performans Göstergesi: 3.3.3. Budaması ve aşılama işlemi yapılan dutlardan 
vatandaşımıza verilen anaç dut adedi 
Faaliyet 3.3.3. Dut veri bankasının kurulması 

- Budaması ve aşılama işlemi yapılan dutlardan vatandaşa 50 adet anaç dut verilmiştir. 
Diğer Sunulan Hizmetler. 
Abdi İpekçi Caddesi Kademe evleri önündeki parka tel çit çekildi. 
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Munise Hamdi Doğruel Parkı etrafına tel çit çekildi. 
Menteşe Spor Kompleksi etrafına tel çit çekildi. 
Ortaköy üretim sahasında, 3.000 adet mevsimlik çiçek üretimi yapılmıştır. 
Basın parkının düzenlemesi yapıldı. 
Hastane bahçesinin düzenlemesi yapıldı. 
Kerimoğlu Türkü evi bahçesinin düzenlemesi yapıldı. 
Sınırsızlık Meydanına yılbaşı süslemesi yapıldı. 
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        1.1.9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ  
 
        1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 
 

Amaç (4): KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK VE HİZMET KALİTESİNİ 
ARTIRMAK. 
Hedef (4.2): Belediyenin veri altyapısını düzeltmek ve daha hızlı, doğru hizmet üretebilmek 
adına kent rehber haritasının geliştirilmesi ve etkin denetimlerin yapılması. 
Performans Göstergesi (4.2.3): Çevre ve Toplum Sağlığını gözeterek ilçe genelinde etkin 
denetim yapılması. 
Faaliyet ve Projeler: 1. Ruhsatsız işletmeler belirlenerek mevzuat uyarınca işlemlerin 
yapılması, 
2. Ölçü ve tartı aletlerinin denetimlerinin yapılması, 
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3. Pazar yerlerinin denetlenmesi, 
4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi, 
5. Dilenci ve seyyar satıcı denetimlerinin yapılması. 
6. İzinsiz işgal denetimlerinin yapılması, 
7. İzinsiz ilan/reklam denetimlerinin yapılması, 

              Menteşe Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğine Göre İşlem sayısı (1608 sayılı yasaya 
göre) 91 Adet Tutanak tanzim edilmiş olup, 1608 Sayılı Kanuna göre Belediye Encümenine sevk 
edilmiş, Belediye Encümenince verilen 35.672,00 TL. ceza kararları ilgililere tebligatı yapılarak tahsili 
için gelir servisine gönderilmesi sağlanmıştır.  
              İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Kapsamında işlem Sayısı 
(5259 S.K. uyarınca) (27) adet idari işlem yapılmış olup, mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletildiği 
tespit edilen işyerleri hakkında tutulan tutanak belediye encümenine sevk edilmiş, belediye 
encümenince 5259 S.K. uyarınca 123.061,00 TL, ceza kararları ilgililere tebligatı yapılarak tahsilatı için 
gelir servisine gönderilmesi sağlanmıştır. 
              5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre İşlem Sayısı; 31 Adet İdari Yaptırım Kararı tanzim 
edilerek 8.667,00 TL. cezanın tahsilatı için gelir servisine gönderilmesi sağlanmıştır. 

2020 yılı içerisinde toplamda 167.400,00 TL. para cezası uygulanmıştır 
 
Vatandaşlardan gelen talep/şikayet: 4584 Talep Şikayet, 192 CİMER ve 4672 İnfo Başvurusu 

alınmıştır. Mevzuata aykırı olarak hareket eden (13) şahıs ve (2) işletmeye Belediyemiz Emir ve 
Yasaklar Yönetmeliğinin 5, 12,14,19,27,36,48,56,67,69,78 ve 93 üncü uncu maddeleri gereği 5.880,00 
TL., (1) şahsa Kabahatler Kanununun 41/1 maddesine göre 187,00 TL. olmak üzere toplam 6.067,00 
TL cezai işlem uygulanmış ve ceza kararları ilgililere tebligatı yapılarak tahsilatı için gelir servisine 
gönderilmesi sağlanmıştır. 

 
4.2.3.1 Ruhsatsız işletmeler belirlenerek mevzuat uyarınca işlemlerin yapılması: 2020 yılı 

içerisinde; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen (14) işletme 1608 
ve 5393 sayılı kanunlar gereği mühürlenerek 5.488,00 TL., Mevzuat hükümlerine aykırı olarak 
işletildiği tespit edilen (27) adet işyerine idari işlem yapılmış olup, işyerleri hakkında tutulan tutanak 
belediye encümenine sevk edilmiş, belediye encümenince 5259 S.K. uyarınca 123.061,00 TL, olmak 
üzere toplamda 128.549,00TL. cezai işlem uygulanmış ve ceza kararları ilgililere tebligatı yapılarak 
tahsilatı için gelir servisine gönderilmesi sağlanmıştır. 

 
4.2.3.2 Ölçü ve tartı aletlerinin denetimlerinin yapılması: 24.07.1994 tarihli ve 22000 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği kapsamında süresi 
dolan Ölçü/Tartı aletlerinin kontrolü, denetimi ve damgalanması yapılmakta ve yazılım programı 
üzerinden gönderilmektedir. 

 
 
4.2.3.3 Pazar yerlerinin denetlenmesi: Pazar kurulan alanlarda yapılan denetim ve 

kontrollerde, (76) pazarcı esnafına Belediyemiz Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 96, 97 ve 98 inci 
maddesi gereği 29.792.00 TL. cezai işlem uygulanmış ve ceza kararları ilgililere tebligatı yapılarak 
tahsilatı için gelir servisine gönderilmesi sağlanmıştır. 

 
4.2.3.4 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi: 2020 yılı içerisinde (37) Umuma 

açık istirahat ve eğlence yeri, (323) Sıhhi Müessese ve (122) Gayri Sıhhi olmak üzere toplamda (482) 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. 

 
4.2.3.5 Dilenci ve seyyar satıcı denetimlerinin yapılması: Belediyemiz sınırları içerisinde 

seyyar satıcılık yapan (4) şahsa Kabahatler Kanununun 37/1 inci maddesine göre, 748,00 TL, Dilencilik 
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yapan (8) şahsa Kabahatler Kanununun 33/1 inci maddesine göre, 1.496,00 TL olmak üzere toplam 
2.244,00 TL. cezai işlem uygulanmış ve ceza kararları ilgililere tebligatı yapılarak tahsilatı için gelir 
servisine gönderilmesi sağlanmıştır. 

 
4.2.3.6 İzinsiz işgal denetimlerinin yapılması: İzinsiz işgal yapan (4) şahıs/işletmeye 748,00 

TL. cezai işlem uygulanmış ve ceza kararları ilgililere tebligatı yapılarak tahsilatı için gelir servisine 
gönderilmesi sağlanmıştır. 

 
4.2.3.7 İzinsiz ilan/reklam denetimlerinin yapılması: Belediyemiz sınırları içerisinde izinsiz 

ilan/reklam denetimleri yapılmış olup görsel kirlilik önlenmiştir. 
 
1.1.10 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Faaliyet ve Proje Bilgileri 
Stratejik Amaç A2. Sosyal ve Kültürel Belediyecilik adına Sürdürülebilir Projeler Üretmek.             
Hedef H.2.1 Belediye çalışmalarının halka etkin yöntemlerle duyurulması (Menteşe Bülteni 
ve Menteşe Dergisi yayınlamak, kurumsal tanıtımda yazılı-görsel basından ve teknolojiden 
etkin seviyede yararlanma) 
Faaliyet 2.1.1 Haber bülteni hazırlamak ve dağıtmak;  Bir yılda 1 defa çıkarılarak dağıtımı 
sağlandı.  
Faaliyet 2.1.2 Menteşe Dergi hazırlamak ve dağıtmak;  Bir yılda 1 defa çıkarılarak dağıtımı 
sağlandı. 
Stratejik Amaç A4. Kurumsal Yapının Güçlendirmek Ve Hizmet Kalitesini Artırmak. 

Hedef H.4.4 Halk Taleplerinin değerlendirilmesi, Başkan ile vatandaşın iletişimini 
düzenleyen uygulamalar yapılması ve tüm resmi yazışmalarda hizmetlerde kalite ve hızın 
artırılması. 

Faaliyet 4.4.1   Saha Araştırması ve Anket uygulaması yapılamadı  
Faaliyet 4.4.2 Çağrı Merkezi Talep ve Şikayetlerinin ilgili birimlere iletilmesi  gelen istek, 
şikâyet ve talepler hızlı bir şekilde değerlendirildi. 
    
1.1.11  KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Faaliyet ve Proje Bilgileri 
AMAÇ A2:  Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek. 
 Hedef H.2.2 Çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen ücretsiz kursların geliştirilmesi. 
 
 PG 2.2.1 Sahnelenecek tiyatro oyunu. 
   Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Oyuncaklar Dünyası” isimli müzikli 
çocuk oyunu Menteşe Belediyesi çok amaçlı salonunda sahnelendi. 
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AMAÇ A2:  Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek. 
 Hedef H.2.2 Çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen ücretsiz kursların geliştirilmesi. 
  
PG 2.2.1 Açılacak kurs sayısı. 

2020 yılı içerisinde Belediyemizce 25 ayrı dalda açılan kurslardan 1457 kursiyer faydalanmıştır. 
 
 

AMAÇ A2:  Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek. 
 Hedef H.2.3 Kentimizin kültürel ve sanatsal gelişimini sağlamak. 
 
PG 2.3.2 Çeşitli etkinlikler düzenlemek. 
 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Konakaltı İskender Alper Kültür 
Merkezinde düzenlenen belgesel film gösterimi gerçekleştirildi.  
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         -23 Nisan’ın 100. Yılına özel resim ve şiir yarışması gerçekleştirildi. 
 

  
 
          -Memleket ve Dünya Şairi Nâzım Hikmet doğumunun 118. Yılında Konakaltı Kültür 
Merkezinde düzenlenen etkinliklerle anıldı. 
 

 
 
 
PG 2.3.3 Tiyatro ve açık hava sinema günleri düzenlemek. 
 
 Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan Oyuncaklar Dünyası, Hangisi 
Babası adlı tiyatro oyunları sergilendi. 
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AMAÇ A2:  Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek. 
 Hedef H.2.4 Sosyal Belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın desteklenmesi. 
 
 PG 2.4.1. Ramazan ayında gıda yardımı yapılması. 
 Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan ve içerisinde gıda malzemesi bulunan koliler, 
ekipler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar götürülerek teslim edildi. 
 
PG 2.4.3 Fakir aylığı alan vatandaşlara kömür ve gıda yardımının yapılması. 
 Fakir aylığı almakta olan vatandaşlarımıza kömür ve gıda yardımı yapıldı. 
 
PG 2.4.4 Öğrenim yardımı yapılması. 
 2020 yılı içerisinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 2. taksiti ve 2020-2021 öğretim yılının 1. 
taksiti olmak üzere iki defa öğrenim yardımı öğrencilerin banka hesaplarına yatırıldı. 
 

ÖĞRENİM YARDIMLARI 
2020 YILI 

Lisans Lise Ortaokul İlkokul 
 66 44 25 5 

TOPLAM: 140 öğrenci 
 

FAKİR YARDIMLARI 
2020 YILI 

TOPLAM: 30 kişi 
  

ÜCRETSİZ YEMEK YARDIMLARI 
2020 YILI 

TOPLAM: 200 kişi 
 

YAKACAK YARDIMLARI 
2020 YILI 

TOPLAM: 500 kişi 
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1.1.12  SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Faaliyet ve Proje Bilgileri 
Amaç A(5): Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken gruplara yönelik sosyal 
eşitsizliklerin azaltıldığı katılımcı, erişilebilir, sağlıklı bir kent oluşturmak. 

Hedef H5.1: Sosyal eşitsizliklerin giderilmesi için dayanışma çalışmaları yapmak ve hizmet 
kapsamının genişletilmesi amacıyla diğer kurumlar ve vatandaşlarla işbirliği içinde olmak. 

Faaliyet ve Projeler: El Ele Butik Projesi ile ihtiyaç sahiplerine kullanılmayan ikinci el 
eşyaların ulaştırılması. 
PG.5.1.1 El Ele Butik projesi ile ikinci el eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması (Adet) 

-Kendileri Gelip Bağış Yapan Sayısı: 68 kişi 
-Parça Sayısı :3275 
-Kendileri Gelip Yardım Alan Kişi Sayısı: 1292 kişi 
-Parça Sayısı: 14905 
-Mobilya Verdiklerimizin Sayısı: 6 kişi 
-Parça Sayısı :27 
-Evlerden alınan kıyafet, mobilya vs. sayısı: 137 kişi 
-Parça Sayısı: 8675 
 
Faaliyet ve Projeler: Başvurular arasından ihtiyacı olanların tespit edilerek Evde Temizlik 
hizmeti verilmesi. 
PG.5.1.2 İhtiyaç sahiplerine verilen evde temizlik hizmeti sayısı(Adet) 
-Temizlik Hizmeti Verilen Ev Sayısı: 367 
Hedef H5.2: Çocuklara, gençlere, kadınlara, engellilere ve dezavantajlı gruplara sağlık, 
eğitim ve sosyal avantajlar sağlamak, buna yönelik çalışmalar yapmak. 

Faaliyet ve Projeler: Gençlerin ve kadınların kişisel gelişimine katkı sağlanarak topluma 
zararlı maddelerden korumak üzere etkinliklerin yapılması, Çocukların okul dışındaki 
zamanlarını etkin kullanabilmeleri için etkinlikler düzenlenmesi, Kadın sağlığının 
geliştirilmesi, desteklenmesi ve erişebilirliğinin arttırılması için çalışmalar yapmak, Gebe 
okulu projesi ile gebe bilgilendirmeleri yapmak ve evde bebek ziyaretleri gerçekleştirmek, 
Kadınlarda sık görülen kanserlerin erken tanısı için eğitimler düzenleme, taramaların 
yapılması için erişimlerinin sağlanması, Mutlu Çocuklar, Umutlu Yarınlar projesi ile kırsalda 
yaşayan çocuklara sosyal avantajlar sağlamak, Neşeli Makaslar projesi ile kırsalda yaşayan 
çocukların okul dönemlerine hazırlık süreçlerinde saç bakımlarının yapılmasını sağlamak. 
 
PG.5.2.1 Okul öncesi çocuklara ve ailelerine danışmanlık hizmeti vermek (Adet) 
-Yıl içinde danışmanlık hizmeti talebinde 6 aileye hizmet verilmiştir. 
PG.5.2.2 Gebe okulu projesinin devamını sağlamak ve evde bebek ziyaretleri yapmak(Adet) 
-Yıl içinde 10 aileye bebek ziyaretinde bulunuldu. 
PG.5.2.4 Kadınlarda sık görülen kanserlerin erke 
PG.5.2.4 Kadınlarda sık görülen kanserlerin erken tanısı için eğitimler düzenleme, 
taramaların yapılması için sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması.(Adet) iç 
-Yıl içinde  1 adet kanser ile ilgili eğitim verildi. 
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Hedef H5.3 Halkın ve çalışanların sağlığını ve çalışanların güvenliğini korumak, geliştirmek, 
buna yönelik eğitim vermek, sağlık taramaları yapmak. 
 
Faaliyet ve Projeler: Halka ve çalışanlara koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik sağlık 
taramalarının yapılması,  
PG.5.3.1 Halka ve çalışan personele koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik sağlık taraması 
yapmak (Adet) 
-Yıl içinde 1 adet çalışan personele koruyucu sağlık hizmeti verildi. 
PG.5.3.2 Halka ve çalışan personele koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik eğitim vermek 
(Adet) 
-Yıl içinde 2 adet çalışan personele koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik eğitim verildi. 
P.G.5.3.3 Çalışanlara iş yeri ortamı ve yaptıkları işlerden kaynaklanan tehlikelere karşı 
eğitimlerin verilmesi ve bu alanda farklılığın geliştirilmesi (Adet) 

-Belediyemiz Teşkilat Şemasında bulunan Müdürlüklerden temizlik İşleri Müdürlüğü hariç 
diğer müdürlüklerde görevli çalışanlara yasal mevzuatlar çerçevesinde Temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği periyodik eğitimleri verilmiştir. Temizlik işleri Müdürlüğünün çalışma programı 
yoğun olduğundan ve Pandemi Covit-19 salgın hastalığı nedeniyle planlanan temel İş Sağlığı 
ve Güvenliği periyodik eğitimi gerçekleştirilememiştir. 

P.G.5.3.4 Çalışanların sağlık ve  güvenliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapmak (Adet) 

-Tüm dünyada sürmekte olan Covit-19 salgın hastalığı nedeni ile toplu eğitimler 
düzenlenemediğinden, sosyal mesafe kurallarına uyularak saha amirlerinin eşliğinde 
işyerlerinde personellere yüz yüze iş başı eğitimler verilmiştir.  

Hedef H5.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadın ve çocuk öncelikli kentsel 
planlamaların yapılması ve kadının güçlendirilmesini teşvik eden hizmetler sunmak. 

Faaliyet ve Projeler: Kadın Danışma Merkezi’nin açılması, Gönüllü eğitim uzmanlarının 
tespiti ve eğitim programlarının düzenlenmesiyle kadına şiddeti önlemeye yönelik farkındalık 
çalışmalarının yapılması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik halka açık bilinçlendirme 
konferansları, seminer ve toplantıların düzenlenmesi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili 
gerekli yayın ve materyal çalışmalarının yapılması, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve kadına 
yönelik şiddetle mücadele kapsamında çalışan personelin düzenli hizmet öncesi ve hizmet içi 
eğitim çalışmalarına katılması, ilgili sivil toplum örgütlerinden ve uzmanlardan deneyim 
aktarımı alınması, Emzirme ve bakım odalarının açılması, Sekibaşı kadın ve çocuk 
kütüphanesinin açılması. 
PG.5.4.1  Kadın danışma merkezi açmak(%) 

-Yıl içinde1 adet kadın danışma merkezi açılmıştır. 
PG.5.4.3 Emzirme ve bakım kabini açmak (%) 

-Yıl içinde 1 adet Emzieme kabini açıldı. 
PG.5.4.4 Sekibaşı kadın ve çocuk kütüphanesini oluşturmak (%) 

- Yıl içinde 1 adet Sekibaşı kadın ve çocuk kütüphanesini açıldı. 
PG.5.4.5 Çalışan personele ve belediye meclis üyelerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi 
vermek.(%) 
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- Yıl içinde Çalışan personelin % 10 ‘ na  toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verildi. 
Hedef H5.5 Kentin sağlığını belirleyen faktörlerin tanımlanması ve bu yönde geliştirici 
çalışmalar yapmak. 
Faaliyet ve Projeler: Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu etkinliklere konularına 
göre ilgili birimlerden katılımın sağlanması, Kent Sağlığı Profilinin çıkarılması ve paydaş 
kurumlarla işbirliği yapılması, Üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin her yıl 
düzenlemiş olduğu yarışmaya proje başvurusunda bulunulması. 
P.G.5.5.1 Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu etkinliklere konularına göre ilgili 
birimlerden katılımın sağlanması (Adet) 

-Yıl içinde Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu etkinliklerin 2 adedine 
konularına göre ilgili birimlerden katılımın sağlanmıştır. 

P.G.5.5.2 Üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin her yıl düzenlemiş olduğu yarışmaya 
proje başvurusunda bulunulması (Adet) 

-Yıl içinde Üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin her yıl düzenlemiş olduğu 2 adet 
yarışmaya katılınmıştır. 

 
1.1.13  HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 
4.3 STRATEJİK AMAÇ: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 
4.3.2 HEDEF: Dava ve İcra takiplerinin belediye lehine sonuçlandırılması, müdürlüklerin 
tereddüt ettiği konularda gelen görüşlere cevap vermek, işlemlerin hukuka uygun yapılmasını 
sağlamak. 
4.3.2.4 FAALİYET VE PROJELER:  

-Kazanılan dava sayısını arttırmak. 
   -Kamu alacaklarının sürekli ve düzenli takibini sağlamak. 

PERFORMANS GÖSTERGESİ: Her yıl sonuçlandırılan dava sayısı. 
Müdürlüğümüz bünyesinde 2020 yılında;  
 
Takip Edilen Duruşma Sayısı 2020 
Gidilen Keşif Sayısı 26 
Açılan ( Leh - Aleyh ) Yeni Dosya Sayısı 146 
Takip Edilen Toplam Dava Dosya Sayısı 862 
Takip Edilen Toplam Hukuk Dava Dosyası 124 
Takip Edilen Toplam Ceza Dava Dosyası Sayısı 292 
Takip Edilen Toplam İdare Dava Dosyası 446 
Arşivde Bulunan Biten Toplam Dava Dosyası 305 
Açılan İcra Dosyası Sayısı 19 
Toplam İcra Dosyası Sayısı 312 
Toplam 1. İcra Müdürlüğü Dosya Sayısı 141 
Toplam 2. İcra Müdürlüğü Dosya Sayısı 171 
Arşivde Bulunan Biten Toplam İcra Dosyası 163 
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1.1.14 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 

Stratejik Amaç (A4) :  Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 

Hedef (H.4.5): Bilgi Güvenliği 5661 Sayılı Kanun ve Siber Saldırılara Karşı Network 
Yapısının Kurulması 
 

 Faaliyet P.G.4.5.1:Virüs ve Tehditlere Karşı Koruma yazılımı ve donanımı. 

 Virüs ve Tehditlere Karşı Koruma Yazılımı ve Donanımı 2020 Yılında Herhangi Bir 
Çalışma Olamayacağından 2021 Yılında Başlayacaktır. 

 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Müdürlüğümüzde; gelen evrakların ve arızaların en kısa 
zamanda cevap verilmesi sağlanmıştır. 

            Müdürlüğümüz kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak faaliyet göstermiştir. İcra 
edilen faaliyetlerde usulsüzlük yapılmamıştır. İç kontrolün güvene mani olmadığı esas 
alınarak personelin yapmış olduğu faaliyetler çeşitli aralıklarla denetlenmiştir.  

Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek için gereken titizlik gösterilmiştir.  

   
1.1.15-EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Faaliyet ve Proje Bilgileri 
AMAÇ (A1): Doğal ve tarihi dokunun korunarak, çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar 
oluşturmak 
 
HEDEF (H.1.2): 2024 yılı sonuna kadar İlçemiz kentsel ve doğal sit alanları içerisinde 
bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan tarihi yapıların restorasyon sayıları arttırılacaktır. 
PERFORMANS HEDEFİ 4: Yıl içinde en az 1 Kamulaştırma yapmak. 
P.G.1.2.1 Kamulaştırılacak tescilli yapı sayısı, 2020-2024 stratejik planında 2020 yılı içinde 
hedeflenen miktara ulaşılmıştır. 
 

İlçemiz, Şeyh Mahallesi, 348 ada, 8 parsel sayılı, 153,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 
1/1000 ölçekli Muğla Koruma Amaçlı İmar Planında park ve yolda kalmaktadır. Taşınmaz, 
Belediyemiz Meclisince 5 yıllık İmar programına alınmış ve Belediye Encümenince de 
kamulaştırılmasına karar verilmiştir. 

348 ada, 8 parsel sayılı, 153,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz için 400.000.00 TL bedel 
tespiti yapılmış ve kamulaştırılmıştır. 

Belediyeye gelir getirecek hisseli/şuyulu taşınmazların satışlarının yapılması. 
Belediyemize ait hisseli ve şuyulu 22 adet taşınmaz hisseli ve şuyulu olduğu parsel 

maliklerine İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, bedel takdiri yapılarak satışı yapılmış 
ve toplam 1.505.739,96 TL gelir elde edilmiştir. 
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 1- 1- 

 
            Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Cedit Mahallesi, 308 ada 1 parsel sayılı 1.023,01 
m2 yüzölçümlü taşınmaz; 

İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, taşınmaz hissedarlarından; Mustafa 
ERCAN, Gürkan ERCAN ve Kamil ERCAN’a, toplam 174.270,00 TL bedel ile satışı 
yapılmıştır. 

2- 

                                 

           Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Cedit Mahallesi, 309 ada 3 parsel sayılı 249,40 
m2 yüzölçümlü taşınmaz;İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, taşınmaz 
hissedarlarından; Mehmet İlhan ERCAN, Mustafa ERCAN, Gürkan ERCAN ve   Kamil 
ERCAN’a, toplam 175.870,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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3-  

                      

 

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1434 ada 48 parsel sayılı 
9,11 m2 yüzölçümlü taşınmaz;İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu 
parsel maliki olan Meliha TOZ’a, 9.200,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 

4- 
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             Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1462 ada 6 parsel sayılı 347,99 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Seyit KAYDIRAK’a, 295.800,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
5- 
 

                                      

  

 

 

 

           Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1482 ada 5 parsel sayılı 14,80 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Zeki TONBAK ’a, 13.025,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 

 

 

 

6- 
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            Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1482 ada 7 parsel sayılı 53,38 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Zeki TONBAK ’a, 46.975,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
7- 

                                      
 

 

 

           Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 2884 parsel sayılı 98,02 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, taşınmazın diğer hissedarı olan, 
Mustafa TEPE’ye, 83.500,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 

8- 

 

                                 

 

 
             Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, 573 ada 210 parsel sayılı 6,00 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel malikleri 
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olan; Nilüfer ALTAŞ, Melike KILINÇ, Mehtab KILINÇ SEEGER ve Meltem KILINÇ ’a, toplam 
21.000,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 

 

 

 

9-  

 

                                    

 

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, 573 ada 216 parsel sayılı 14,75 m2 
yüzölçümlü taşınmaz;İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel malikleri 
olan; Nilüfer ALTAŞ, Melike KILINÇ, Mehtab KILINÇ SEEGER ve Meltem KILINÇ ’a, toplam 
51.625,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
10- 
 

                                     

 

 

             Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Gülağzı Mahallesi, 210 ada 7 parsel sayılı 25.42 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Halil ALTAŞ ’a, 16.050,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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11- 
 

                                    
 

 

           Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 219 ada 53 parsel sayılı 79,17 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Süleyman TÜRKER’e, 19.800,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
12- 

                                       

 

 

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 219 ada 51 parsel sayılı 78,22 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Süleyman TÜRKER’e, 19.600,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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13- 
 

                                        
 
 
            Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 116 ada 4 parsel sayılı 509,49 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, taşınmazın diğer hissedarı olan, 
Taner KAYHAN’a, 128.800,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
 
14- 

                                                 
 
 
                  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, 1060 ada 112 parsel sayılı 
21,86 m2 yüzölçümlü taşınmaz;İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel 
maliki olan Barbaros Fatih ÖZHAN’a, 16.400,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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15- 

                                                     

 
 
   

 

             Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Keramettin Mahallesi, 1007 ada 3 parsel sayılı 5,76 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Nesrin DURMAZ’a, 2.250,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
 
16-   

                                                   
 
 

 

             Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Muslihittin Mahallesi, 408 ada 11 parsel sayılı 13,14 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Fatma UZAR ’a, 15.150,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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 17-  
 

                                           
 

 

 

             Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Muslihittin Mahallesi, 485 ada 9 parsel sayılı 39,41 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel malikleri 
olan 44 hissedara toplam 51.233,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 

 

18- 
 

                                                    
 

 

                Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Muslihittin Mahallesi, 485 ada 8 parsel sayılı 11.74 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel malikleri 
olan 44 hissedara toplam 15.262,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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19- 
 

                                 

 

 

 

            Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Orhaniye Mahallesi, 168 ada 36 parsel sayılı 2,74 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Mustafa BEKTAŞ’a, 5.800,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 

20-  

                                           

 

             Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 110 ada 2 parsel sayılı 408,16 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Şerif ARSLAN’a, 286.000,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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21- 

                                           

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 111 ada 34 parsel sayılı 48.34 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Ersan ÖZDEMİR’e 29.050,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 

 

22- 

                                                      

             Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Ortaköy Mahallesi, 111 ada 38 parsel sayılı 44.66 m2 
yüzölçümlü taşınmaz;  İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, şuyulu bulunduğu parsel maliki olan 
Muğla Öztürkler Yapı İnşaat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 29.100,00 TL bedel ile satışı 
yapılmıştır.     

Faaliyet ve proje Bilgileri 

             Belediyeye gelir getirecek ihale ile taşınmazların satışlarının Belediyemize ait 9 adet taşınmaz 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, bedel takdiri yapılarak satışı yapılmış ve 
toplam 5.463,400,00 TL gelir elde edilmiştir. 
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1- 

                                               
                                                                

             
              Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Cedit Mahallesi, 192 Ada, 13 parsel sayılı 1.086,32 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Bahçeyaka Yapı A.Ş.’ ne 
766.000,00 TL satışı yapılmıştır. 
 
 
 
2- 
 

                                                

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 124 Ada, 14 parsel sayılı 1.341,39 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Rüya İç ve Dış Tic. Ldt. 
Şti.’ ne 286.158,72 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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3- 
                                                       

                                                      
 
  
 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 124 Ada, 15 parsel sayılı 1.119,61 
m2 yüzölçümlü taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Rüya İç ve Dış Tic. 
Ldt. Şti.’ ne 238.841,28 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
 
4- 
 

                                                          
  
 
                 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 160 Ada, 4 parsel sayılı 208,27 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Cengiz ÖGÜN’e 
8.500,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       

151 
 

5- 

                                         
 
 
 
             Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 1251 parsel sayılı 560,05 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Nesa Teknoloji 
Elektronik Bilgisayar Enerji Doğalgaz Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 957.500,00 
TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
6- 
 

                                   
 
 
 
            Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 1403 parsel sayılı 635,42 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Muteksan Turizm Tekstil 
Gıda İnşaat Taahhüt Pazarlama Tekel Sanayi Ticaret İhracat İthalat Limited Şirketine 1.110,300,00 TL 
bedel ile satışı yapılmıştır. 
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7- 

                                   
 
              Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 1439 parsel sayılı 1.100,00 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Sadık ÖZKAN’ a 
1.880,000,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
 
8- 
 

                                 
 
 
                  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Yenice Mahallesi, 176 ada 24 parsel sayılı 86,83 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Aksoylar Tur. ve Tic. 
Ltd. Şti. ’ne 50.000,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       

153 
 

9- 

                                     
 
 
 
                 Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, Kafaca Mahallesi, 129 Ada, 34 parsel sayılı 779,00 m2 
yüzölçümlü taşınmaz; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Rüya İç ve Dış Tic. Ldt. 
Şti.’ ne 166.100,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 

 

       Belediyeye gelir getirecek ihalelerin hazırlanması 
       Kiralık Taşınmazların Tamamının Kiralanmasına Çalışılması 
 
 

SIRA NO İHALEYE ÇIKAN 
TAŞINMAZ ADEDİ 

ELDE EDİLEN KİRA 
GELİRİ 

1 13 209.220,00 TL 
2 30 400.620,00 TL 
3 36 512.620,00 TL 

TOPLAM 79 1.122.460,00 TL 
 

2020 yılı içinde 79 işyerinin Belediyemiz Encümenince kiraya verilmesi hususunda almış 
olduğu karara istinaden ihaleleri yapılarak kiraya verilmiştir. 

Kira işlemi gerçekleştirilen 79 İşyerinin Belediyemize yıllık kira getirisi 1.122.460,00 TL 
olarak kayıtlara geçmiştir. 

 
            İmar Planlarına Uygun Kent Gelişiminin Belirlenmesi  
            Uygulama İmar Planında yol ve park olan özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırılması. 
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 İlçemiz, Şeyh Mahallesi, 348 ada, 8 parsel sayılı, 153,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz, 1/1000 
ölçekli Muğla Koruma Amaçlı İmar Planında park ve yolda kalmaktadır. Taşınmaz, Belediyemiz 
Meclisince 5 yıllık İmar programına alınmış ve Belediye Encümenince de kamulaştırılmasına karar 
verilmiştir. 
348 ada, 8 parsel sayılı, 153,44 m2 yüzölçümlü taşınmaz için 400.000.00 TL bedel tespiti yapılmış ve 
kamulaştırılmıştır. 
 
 
 
1.16 ETÜT  PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 

B-  PERFORMANS BİLGİLERİ 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 
 
2020 Yılı İçerisinde Müdürlüğümüzce; 

  Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planı ve 2020 yılı Performans Programı doğrultusunda, 
Müdürlüğümüzün 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda görsellerle desteklenerek 
belirtilmiştir: 
 

STRATEJİK AMAÇ 1:Doğal ve tarihi dokunun korunarak, çağdaş, sağlıklı, estetik kentsel alanlar 
oluşturmak. 

Stratejik Hedef 1.2:2024 yılı sonuna kadar ilçemiz kentsel ve doğal sit alanları içerisinde bulunan ve 
mülkiyeti Belediyemize ait olan tarihi yapıların restorasyon sayıları arttırılacaktır. 

Faaliyet 1.2.2:Belediyemize ait tarihi yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin 
hazırlanması veya hazırlatılması 

Performans Göstergesi :Yapılacak proje sayısı  

 
 Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 19 pafta, 338 ada, 1 ve 2 nolu parselde yer alan tescilli yapının 

(mescit) rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hizmet alımı yolu hazırlatılmıştır. 
Faaliyet 1.2.5:Mülkiyeti Belediyemize ait olan tarihi yapılar için Tarihi Kentler  Birliği ve meslek 
odalarının açmış olduğu yarışmalara katılım sağlanması, 
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Performans Göstergesi:Yapılacak proje ile ilgili yarışma başvuru sayısı 

 Üyesi olduğumuz Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu “Sağlıklı Şehirler En 
İyi Uygulama Ödülü 2020” isimli yarışmasına, Sağlıklı Şehir Planlaması kategorisinde 
“Kurşunlu Cami Önü ve İnsan Hakları Parkı Peyzaj ve Meydan Düzenleme” projesi ile 
başvuruda bulunuldu. 

 

STRATEJİK AMAÇ 2:Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek. 

Stratejik Hedef 2.5: Üniversite ile kent ilişkisini kültürel, bilimsel ve akademik alanlarda 
geliştirilecek faaliyetler ile ilçemizde gençlere yönelik sosyal ve kültürel mekanların sayısını arttırmak. 

Faaliyet 2.5.1 :Kötekli Gençlik Merkezi tadilat projesinin hazırlanması, 

Performans Göstergesi:Kötekli Gençlik Merkezinin faaliyete geçirilerek hizmete sunulması, 

 2020-2024 Stratejik Planında belirtildiği üzere söz konusu hedefe ilişkin 2020 yılında herhangi 
bir çalışma yapılması öngörülmemiş olup; hedef ile ilgili çalışmaların 2024 yılında 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  

STRATEJİK AMAÇ 3:Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak çevresel ve kırsal 
 gelişimi sağlamak, 

Stratejik Hedef 3.1: 2024 yılı sonuna kadar yaşam kalitesini arttırmak üzere kamusal  alan ve sosyal, 
kültürel etkinlik yapılabilecek mekanlara yönelik proje ve düzenlemeler yapmak, 

Faaliyet 3.1.2:Kötekli ve Yeniköy Pazar yerlerinin projelerinin hazırlanması, 

Performans Göstergesi: Yapılacak proje (Kötekli, Yeniköy Pazar yeri) sayısı, 

 2020-2024 Stratejik Planında belirtildiği üzere söz konusu hedefe ilişkin 2020 yılında herhangi 
bir çalışma yapılması öngörülmemiş olup; hedef ile ilgili çalışmaların 2021 yılında 
gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  

STRATEJİK AMAÇ 3:Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak çevresel ve kırsal gelişimi 
sağlamak, 

Stratejik Hedef 3.5:6360 sayılı yasa ile ilçemizde köyden mahalleye dönüşen alanlarda, 2024 yılı 
sonuna kadar vatandaşın ihtiyacını karşılayacak tip projelerin sayısı arttırılacaktır. 

Faaliyet 3.5.1 :Köyden mahalleye dönüşen alanlarda vatandaşların başvuruları üzerine tip projelerin 
çizilmesi, 

Performans Göstergesi: Yapılacak başvuru sayısı, 

 2020 yılı içerisinde müdürlüğümüze 66 adet tip proje başvuru talebinde bulunuldu. Bunlardan 
23 âdetinin (9 adeti Zeytinköy ’de yangında evini kaybeden vatandaşların projeleri) projeleri 
tamamlanarak yapı inşaat ruhsatı verilmek üzere Yapı Kontrol Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 
 

Faaliyet 3.5.2 : Gelişen ihtiyaçlara göre yeni tip projelerin çizilmesi, 

Performans Göstergesi: Yapılacak yeni tip proje sayısı, 

 Gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda 1 adet yeni tip proje tasarımı hazırlanmıştır 
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STRATEJİK AMAÇ 4:Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve hizmet kalitesini arttırmak 

Stratejik Hedef 4.1: Belediyemizce yapılacak tüm mal ve hizmet alımlarının tek elden  şeffaf şekilde 
yapılarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yöntemlerle ihtiyaçların karşılanması, mali yapının 
güçlendirilmesine yönelik projeler ile hibe ve fon desteğinin sağlanması, 

Faaliyet 4.1.3 :Belediyemizin üyesi olduğu birliklere hibe başvurusunda   bulunulması, 

Faaliyet 4.1.4: Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına hibe başvurusunda 
bulunulması, 

Faaliyet 4.1.5 :Diğer hibe desteği veren kurum ve kuruluşlara başvuruda  bulunulması, 

Performans Göstergesi: Yapılan hibe başvuru sayısı: 

 Menteşe İlçesi, Şeyh Mahallesi, 16 pafta, 338 ada, 1 ve 2 nolu parselde yer alan tescilli yapı 
(mescit) için Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına Taşınmaz Kültür 
Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmeliğin 7.Maddesine istinaden proje 
yardım başvurusunda bulunuldu. 
 

 Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programına “Menteşe 
Belediyesi Hizmetlerinde Karbon Ayak İzinin Hesaplanması ve Azaltım ” isimli proje ile 
başvuruda bulunuldu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek 
Programına (Küçük Ölçekli Altyapıları Projeleri) “Doğa Sporları Tutkunlarının Buluşma 
Noktası: KIZILDAĞ” isimli proje ile başvuruda bulunuldu. 
 

 Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek 
Programına (Küçük Ölçekli Altyapıları Projeleri) “Hadi Gari! Yaylaya İnelim” isimli proje ile 
başvuruda bulunuldu. 
 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5 Adet 4 m3 
hacminde Moloz Konteyneri, 1.Sınıf Atık Getirme Merkezinde kullanılacak 6 Adet 19 m3 
Sabit Atık Konteyneri ve 5 Adet 7'li (karışık ambalaj atığı, elektronik atık, tekstil atığı, 
oyuncak, pil, atık ilaç ve atık yağ biriktirebilen) Mobil Atık Getirme Merkezi alımı için mali 
yardım başvurusunda bulunuldu. 
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 AB hibe programı kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin başvuran olduğu 

“Menteşe’de Gençler İş’te” isimli proje başvurusunda ortak olarak yer alındı. 
 
 

 “Küresel İklim Değişikliğine Uyum Sürecinde Menteşe’de Su Kaynaklarının Yönetilmesi ve 
Verimli Kullanılması” başlıklı proje ile AB Mali Yardım Dairesine başvuruda bulunuldu. 

 
1.1.17-YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Faaliyet ve Proje Bilgileri 
STRATEJİK AMAÇ:A1-Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel 
Alanlar Oluşturmak.  
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 
 
Hedef H.1.3Yaşam Konforu Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak İçin Planlı, Bilimsel ve Teknik 
Esaslara Uygun Çalışmalar Yapmak ve kaçak-ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı yapılaşma ile etkin 
bir şekilde mücadele edilerek standartlara uygun yapılaşmanın sağlanması. 
Faaliyet ve Projeler: 

- Projesine ve ruhsatına aykırı yapılaşmaların tespitinin yapılarak kaçak yapılaşmanın önüne 
geçmek 

- Verilen yapı ruhsatlarının yerinde denetimlerinin yapılması ve aksaklıkların giderilmesi 
Performans Göstergeleri PG 1.3.4 :Kaçak Yapılaşmayı Azaltmak: 2020 yılı içinde tespit edilen 69 
(Adet) yapının tamamı Mühürlenmiş ve cezai işlem uygulanarak faaliyetleri durdurulmuştur. 
 
 
 1.1.18 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Faaliyet ve Proje Bilgileri 
Amaç 4. Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek Ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 
Hedef 4.1 Belediyemizce yapılacak tüm Mal ve Hizmet Alımlarının tek elden şeffaf şekilde yapılarak, 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yöntemlerle ihtiyaçların karşılanması, mali yapının 
güçlendirilmesine yönelik projeler ile hibe ve fon desteğinin sağlanması. 
Faaliyet 4.1.1 Belediyenin mali yapısını güçlendirmek, 
• Birimlerin Mal ve Hizmet Alımı İhale taleplerini gerçekleştirmek. 
• Ortak tüketim (Kırtasiye, Temizlik vb.) malzemelerin temini ve dağıtımını yapmak. 
• Ortak kullanım olan Elektrik, Su, Telefon Görüşmesi ve Doğalgaz alımlarını yapmak. 

 
MALIN VE HİZMETİN CİNSİ BEDELİ (KDV 

DAHİL) T.L. 
Belediyemiz Birimlerinin 2020 Mali yılı içinde kullanması öngörülen; ortak 
kullanım giderlerinden olan kırtasiye malzemeleri, Kartuş, Toner v.b. alımı 

(01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası) 
136.411,64 TL 

2020 Mali Yılında müdürlüklerimizin taleplerini karşılamak üzere depomuzda 
muhafaza edilmek amacıyla muhtelif temizlik malzemesi ve Covid -19 ile 
mücadele kapsamında belediyemiz birimlerinde çalışmakta olan personelimiz için 
maske, el dezenfektanı ve kolonya alımı. 

(01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası) 

184.308,30 TL 

Belediyemizce özel gün ve etkinliklerde kullanılmak, hediye edilmek üzere Çeşitli 
Cins ve Ebatlarda Türk Bayrağı ile Atatürk Posteri alımı 102.723,90 TL 
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(01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası) 
2020 Yılı Ramazan ayında topların temini ve atılması yükleniciye ait olmak üzere 
İlçe Merkezinde ve Bayır, Yerkesik ile Yeşilyurt Mahallelerinde Ramazan Topu 
atılması 

(01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası) 

29.962,56 TL 

Belediyemiz Birimlerinde 2020 Mali yılı içinde kullanılacak olan ozalit çekimi ve 
baskı hizmetleri alımı 

(01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası) 
40.885,50 TL 

Belediyemiz Birimlerinin taleplerini karşılamak üzere; koltuk, tabure, askı vb. 
malzeme alımı 

(01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası) 
3.259,67 TL 

Müdürlüğümüz Bünyesinde kullanılmak üzere 1 adet hafif ticari araç kiralama 
hizmet alımı 

(01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası) 
6.608,00 TL 

Müdürlüğümüz ihale işlemlerinde yararlanılmak üzere 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kitabı, 1 adet 6183 Sayılı 
Amme Acaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kitabı, 2464  Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanunu ve Belediyelere Gelir Sağlayan Kanunlar kitabı alımı. 

 (01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası) 

694,67 TL 

696 Sayılı KHK ile kurulan Menteşe Belediye Personel Ltd. Şti. ile Menteşe 
Belediyesi arasında yapılan imzalanan Sözleşmeye göre Belediyemiz Büro 
Hizmetlerinde çalıştırılan 106 adet Büro personelinin ödemesi Müdürlüğümüz 
bütçesinden karşılanmıştır.   

(01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası) 

5.765.543,95 TL 

696 Sayılı KHK ile kurulan Menteşe Belediye Personel Ltd. Şti. ile Menteşe 
Belediyesi arasında yapılan imzalanan Sözleşmeye göre Belediyemiz Özel 
Güvenlik Hizmetlerinde çalıştırılan 34 adet Özel Güvenlik  personelinin ödemesi 
Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmıştır.   

(01/01/2020 – 31/12/2020 Tarihleri Arası) 

1.683.352,87 TL 

TOPLAM 7.953.751,06 TL  
 

Belediyemiz Birimlerinin Ortak tüketim (Kırtasiye, Temizlik vb.) malzemelerin temini ile 
Diğer ortak kullanım olan bilgisayar, yazıcı, yazılım alımı ve araç kiralama gibi hizmet alımı işleri için 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 21 (f) Maddesine göre ve Doğrudan Temin (22 d) usulü ile toplam 
7.953.751,06 TL- TL. bedelle mal ve hizmet alımı yapılmıştır. 

 
. Ortak kullanım olan Elektrik, Su, Telefon Görüşmesi ve Doğalgaz alımlarını yapmak. 
 
 

MAL VE HİZMETİN CİNSİ BEDELİ (KDV 
DAHİL) TL. 

Elektrik Enerjisi Alımı (01/01/2020 -31/12/2020 tarihleri arasında) 1.054.163,92 TL 

Su Alımı (01/01/2020 -31/12/2020 tarihleri arasında) 418.921,29  TL 

Telefon Görüşme Ücretleri (Sabit ve Mobil Telefon İle Toplu SMS) 
(01/01/2020 -31/12/2020 tarihleri arasında) 

122.311,80 TL 

İnternet Kullanım Ücretleri(01/01/2020 -31/12/2020 tarihleri arasında) 85.074,89 TL 

TOPLAM 1.680.471,90 TL 
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     Müdürlüğümüz Bütçesinden Belediyemiz Birimlerinde Ortak kullanım olan Elektrik, Su, Telefon 

Görüşmesi, İnternet vb. alımlarını 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Madde (Açık İhale), 21.F 
(Pazarlık) ve Doğrudan Temin (22 d) usulü ile toplam 1.680.471,90 -TL. bedel ile Mal ve Hizmet satın 
alınmıştır.  

 
Birimlerin Mal ve Hizmet Alımı İhale taleplerini gerçekleştirmek. 

SATIN ALMA BİRİMİ                                                                                                            
Gerçekleştirilen Mal ve Hizmet Alımı Tablosu 

NO MÜDÜRLÜK 

TEMİN USULÜ 

TOPLAM 
HARCAMA 

BEDELİ  
KDV DAHİL 

 (TL.) 

Açık İhale 
(Madde 19) 

Devlet 
Malzeme 

Ofisi  
4734 3 g 
Maddesi  

Doğrudan 
Temin  
(22 a) 

Doğrudan 
Temin  
(22 b) 

Doğrudan 
Temin (22 d) 

Sayısı ve Tutarı 
(TL) 

 696 Sayılı 
KHK ile 
Menteşe 
Belediye 

Personel Ltd. 
Şti.’den 

Çalıştırılan 
Personel ve 

Özel Güvenlik   
Sayısı ve Tutarı 

(TL) 

1 
Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü 

2 Adet 
1.326.311,6

2 
- 

1 Adet 
2.625,00 

1 Adet 
450,00 

34 Adet  
523.119,57 

2 Adet 
7.448.896,82 

9.301.403,01 

2 
Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

- - - - 
16 Adet 

86.928,71 
 

- 
86.928,71 

3 
Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 

- - - - 
9 Adet 

192.041,68 - 
192.041,68 

4 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - 
17 Adet 

322.905,80 
- 

322.905,80 

5 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 

 
3 Adet 

1.442.071,5
6 

1 Adet 
92.373,00 

- 
110 Adet 

1.371.231,70 
- 

2.905.676,26 

6 
Emlak İstimlak 
Müdürlüğü 

- - - - 
2 Adet 

26.813,53 
- 

26.813,53 

7 
Etüd Proje 
Müdürlüğü 

- - - - 
4 Adet 

11.830,03 
- 

11.830,03 

8 
Hukuk İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - 
2 Adet 

22.931,60 
- 

22.931,60 

9 
Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - 
2 Adet 

6.277,67 
- 

6.277,67 

10 
Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürlüğü 

1 Adet 
210.040,00 

- - - 
32 Adet 

594.358,83 
- 

804.398,83 

11 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü 

- 
5 Adet 

4.002.282,8
9 

- - 
33 Adet 

455.492,77 
- 

4.457.775,66 

12 
Yapı Kontrol 
Müdürlüğü 

- - - - 
5 Adet 

114.921,93 
- 

114.921,93 



                                                       

160 
 

 
 

AMBAR VE AYNİYAT BİRİMİ  
Müdürlüğümüzce Yapılan Satın Alma İçin Düzenlenen TİF İşlemleri Tablosu 

Müdürlüğümüzce Tüketilen Ürünler İçin Düzenlenen Tüketim (Çıkış) TİF İşlemleri Tablosu 

  
Müdürlüğümüz Deposunda Diğer Müdürlüklerin Deposuna Yapılan Birimler Arası Devir İçin 

Düzenlenen TİF İşlemleri Tablosu 

13 
Zabıta 
Müdürlüğü 

- - 
1 Adet 

1.044,89 
- 

26 Adet 
63.181,13 

-  
64.226,02 

14 
Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

- - - - 
2 Adet 

86.847,76 
- 

86.847,76 

15 
Fen İşleri 
Müdürlüğü 

- 
3 Adet 

2.884.499,6
0 

- - 
4 Adet 

81.545,83 
- 

2.966.045,43 

16 
Özel Kalem 
Müdürlüğü 

- - - - 
4 Adet 

88.707,75 
- 

88.707,75 

17 
İnsan Kaynakları 
Müdürlüğü  - - - - -  - 

0,00 

18 
İmar ve 
Şehircilik 
Müdürlüğü 

- - - - 
4 Adet 

171.833,33 
- 

171.833,33 

19 
Muhtarlık İşleri 
Müdürlüğü 

- - - - - - 
0,00 

20 
İşletme ve 
İştirakler 
Müdürlüğü 

- - - - 
2 Adet 

19.336,00 
 

19.336,00 

TOPLAM 1.536.351,62 8.328.854,05 96.042,89 450,00 4.240.305,62 7.448.896,82 21.650.901,00 

NO MÜDÜRLÜK 
DÜZENLENEN TİF SAYISI 

 
DEPOYA GİRİŞ 

YAPILAN 
ÜRÜN SAYISI 

1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 31 124.453,00 

NO MÜDÜRLÜK 
TÜKETİME DAYALI TİF SAYISI 

 
TOPLAM 
ÇIKILAN 

ÜRÜN SAYISI 

1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 15 1.086,00 

NO MÜDÜRLÜK 

BİRİMLER ARASI 
DEVİR  

TÜKETİME DAYALI VE 
DEMİRBAŞ TİF SAYISI 

DEVREDİLEN 
TOPLAM ÜRÜN 

SAYISI 

1 Mali Hizmetler Müdürlüğü 10 3.083,00 
2 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5 3.774,00 
3 Sağlık İşleri Müdürlüğü 11 1.637,00 
4 Temizlik İşleri Müdürlüğü 13 2.269,00 
5 Emlak İstimlak Müdürlüğü 8 314,00 
6 Etüd Proje Müdürlüğü 3 143,00 
7 Hukuk İşleri Müdürlüğü 4 77,00 
8 Yazı İşleri Müdürlüğü 8 688,00 
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2-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

 
1.1.1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 
 

2020 

İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

STRATEJİK AMAÇ; 4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek Ve Hizmet 
Kalitesini Arttırmak. 

HEDEF;  4.4 Halk taleplerinin değerlendirilmesi, Başkan ile 
vatandaşın iletişimini düzenleyen uygulamalar 
yapılması ve tüm resmi yazışmalarda hizmetlerde 
kalite ve hızın arttırılması. 

PERFORMANS HEDEFİ Paydaşlardan gelecek her türlü toplantı ve görüşme 
talepleri alınarak görüşme programlarının 
düzenlenmesi görüşme taleplerinin tamamının 
karşılanarak konukların en iyi şekilde ağırlanmasını 
sağlamak. 

PERFORMANS 
 GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı 
Hedef 

2020 Yılı 
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG.4.4.3: Başkanlığa gelen görüş ve talep 
oranları(%) 

100 100 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

P.G4.4.5 Başkan, Başkan Yardımcıları  Birim 
Müdürleri Toplantı Sayısı% 

100 0 100 

SAPMANIN NEDENİ ve SAPMAYA 
KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 

Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle toplantılar 
gerçekleştirilememiştir. 

 
 
 
 
 
 
 

9 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 11 10.918,00 
10 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 9 609,00 
11 Yapı Kontrol Müdürlüğü 6 2.034,00 
12 Zabıta Müdürlüğü 18 81.314,00 
13 Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 156,00 
14 Fen İşleri Müdürlüğü 22 1.582,00 
15 Özel Kalem Müdürlüğü 11 1.915,00 
16 İnsan Kaynakları Müdürlüğü  5 179,00 
17 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 232,00 
18 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 4 146,00 
19 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 5 159,00 

TOPLAM  159 111.229,00 
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1.1.2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

STRATEJİK AMAÇ; 4 Kurumsal Yapının Güçlendirmek Ve Hizmet 
Kalitesini Artırmak. 

HEDEF;  4.4 Halk taleplerinin değerlendirilmesi, Başkan ile 
vatandaşın iletişimini düzenleyen uygulamalar 
yapılması ve tüm resmi yazışmalarda hizmetlerde 
kalite ve hızın arttırılması. 

PERFORMANS HEDEFİ Kişi, kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü evrak ve 
dilekçelerin elektronik belge yönetimi sistemine kayıt 
edilerek süratle müdürlüklere sevk ve havalesini 
yapmak. Önemli evraklar hakkında Başkanlık 
Makamına bilgi vermek. Kurumumuzdan diğer kamu 
kurum ve kuruluşları ile tüzel ve gerçek kişilere 
hitaben yazılan evrakların muhataplarına ulaştırmak. 

PERFORMANS  
GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı 
Hedef 

2020 Yılı 
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

P.G.,4.4 Tüm gelen giden evrakların 
EBYS’ye kayıt yapılması, talep sahiplerinin 
SMS ile bilgilendirilmesi % 

%100 %100 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

 
 
1.1.3 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ - 4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 
HEDEF - 4.1. Belediyemizce yapılacak tüm Mal ve Hizmet Alımlarının tek elden 

şeffaf şekilde yapılarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
yöntemlerle ihtiyaçların karşılanması, mali yapının güçlendirilmesine 
yönelik projeler ile hibe ve fon desteğinin sağlanması. 

PERFORMANS HEDEFİ Denetimlerin etkili bir şekilde yapılması ile kayıp ve kaçakların 
önlenmesi hedeflenerek gelirlerin arttırılmasını sağlamak. 

PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG 4.1.1  Belediyenin mali 
yapısını güçlendirmek- 
Bütçe gelir gerçekleşme 
oranı(%)% 

%80 
115.500.000,00 

 % 87,83 
106.359.314,85 (yıllık)  
 

% 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler  

- 
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PG 4.1.2    Bir önceki yıla 
göre tahakkuk (%) 

 
%5 
115.500.000,00.- 

% 36 
2019 yılı 
ToplamTahakkuku 
78.234.338,81.- 
TL %78,23 
2020 yılı 
ToplamTahakkuku 
106.359.314,85.-TL  

% 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

PG 4.1.3 Bir önceki yıla göre 
tahsilat oranı (%) 
 

%5 
115.500.000,00.- 

% 35 
2019 yılı net tahsilatı  
75.253.184,51.-
TL %75,25 
2020 yılı net tahsilatı 
101.445.544,55.-TL 

% 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

 
 
1.1.4 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
         PERFORMANS  SONUÇLARI  TABLOSU    
                      
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE  ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ 5. Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken gruplara yönelik 

sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı katılımcı, erişilebilir, sağlıklı bir kent 
oluşturmak. 

HEDEF 5.3 Halkın ve çalışanların sağlığını ve çalışanların güvenliğini korumak, 
geliştirmek, buna yönelik eğitim vermek, sağlık taramaları yapmak. 

PERFORMANS HEDEFİ Sağlıklı bir kent oluşturma amacı doğrultusunda gerekli önlemleri 
almak ve uygulamak. Kurum kaynaklarının etkili, ekonomik ve 
verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve 
zamanında elde edilebilirliğini sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla 
denetim standartlarıyla uyumlu olarak yapmak. 

PERFORMANS  
GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı 
 Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG.5.3.3 Çalışanlara işyeri 
ortamı ve yaptıkları işlerden 
kaynaklanan tehlikelere karşı 
eğitimlerin verilmesi ve 
alanda farklılığın 
geliştirilmesi  

5 4 20 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği periyodik  eğitimlerinden Temizlik 
İşleri Müdürlüğüne verilmesi planlanan eğitim pandemi sürecinde 
yapılamamıştır. 

PG.5.3.4 Çalışanların sağlık 
ve güvenliğinin korunması ve 

4 8 0 
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geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapmak. 
Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

 
 
 1.1.5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
          PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE  ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ 1 Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, Estetik 

Kentsel Alanlar Oluşturmak 
HEDEF 1.1 İnsan ve çevre odaklı çalışmalar yaparak, ulaşımı hızlı, güvenli ve 

çağdaş bir hale getirmek 
PERFORMANS  
GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG.1.1.1 Üretilen beton yol 
miktarı (m2) 

60.000 109.430 100 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

PG.1.1.2 Üretilen projeli yol 
miktarı (m2) 

20.000 42.060 100 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

PG.1.1.3 Üretilen parke yol 
miktarı (m2) 

40.000 16.600 42 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

2020 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşılamamıştır. İçinde 
bulunduğumuz dönemde, Covid-19 pandemisi nedeniyle 
personelimizin esnek mesaiye geçmesinden dolayı hedefe 
ulaşılamamış olup, daha az personelle hızlı çalışmaya imkan veren ve 
ucuz maliyetli beton yol yapımına hız verilmiştir. Gelecek dönemde 
pandeminin azalmasına müteakip hedeflenen gösterge değerine 
ulaşılması öngörülmektedir. 

PG.1.1.4 Tesviye yapılan 
stabilize yol miktarı(km) 

200 400 100 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 
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            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE  ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ 1 Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, Estetik 

Kentsel Alanlar Oluşturmak. 
HEDEF 1.2 2024 yılı sonuna kadar İlçemiz kentsel ve doğal sit alanları içerisinde 

bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan tarihi yapıların 
restorasyon sayıları arttırılacaktır. 

PERFORMANS  
GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG. 1.2.4 Yapılacak 
restorasyon sayısı 

1 1 100 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE  ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ 3 Kentsel ve Kırsal Yaşam Arasında Denge Kurarak Çevresel ve 

Kırsal Gelişimi Sağlamak 
HEDEF 3.1 2024 yılı sonuna kadar yaşam kalitesini arttırmak üzere 

kamusal alan ve sosyal, kültürel etkinlik yapılabilecek 
mekânlara yönelik proje ve düzenlemeler yapmak. 

PERFORMANS  
GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG.3.1.2  İmalatı, bakımı, onarımı 
yapılan çok amaçlı alan, pazaryeri 
sayısı (Adet) 

6 7 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya 
karşı alınacak önlemler 

- 

PG.3.1.3 İmalatı yapılan tuvalet 
sayısı (Adet) 

1 6 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya 
karşı alınacak önlemler 

- 

PG.3.1.4 Bakım, onarımı ve tadilatı 
yapılan ibadethane okul, muhtarlık 
binası ve sosyal tesis bina sayısı 
(Adet) 

9 33 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya 
karşı alınacak önlemler 

- 

PG.3.1.5 Kurşunlu cami önü ve 
İnsan Hakları Parkı peyzaj ve çevre 
düzenlemesi (%) 

100 100 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya 
karşı alınacak önlemler 

- 
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1.1.6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
AMAÇ - 1 Doğal ve tarihi dokunun korunarak çağdaş, sağlıklı estetik 

kentsel alanlar oluşturmak 
HEDEF - 1.3 Yaşam Konforu Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak İçin 

Planlı, Bilimsel ve Teknik Esaslara Uygun Çalışmalar 
Yapmak ve kaçak-ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı 
yapılaşma ile etkin bir şekilde mücadele edilerek 
standartlara uygun yapılaşmanın sağlanması 

PERFORMANS HEDEFİ Planlarda revizyon gerektiren kısımların revizyonları 
sağlanarak İmar Uygulamalarının yapılması 

PERFORMANS  
GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG 1.3.1  Uygulama imar planı yapılacak 
alanların büyüklüğü(ha) 

2024 sonu 264 ha  154 ha 
 

% 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- 

PG1.3.2:Yeni Parselasyon Planı Yapılacak 
Alan Büyüklüğü(ha) 

10 ha 13,35 ha % 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

- 

PG1.3.3:Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil 
Alan Miktarının Arttırılması  

10 10 % 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

- 

 
             PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
AMAÇ - 4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini 

Arttırmak 
HEDEF - 4.2 Belediyenin veri altyapısını düzenlemek ve daha hızlı 

doğru hizmet üretebilmek adına kent rehber haritasının 
geliştirilmesi ve etkin denetlemelerin yapılması 

PERFORMANS HEDEFİ Mevcuttaki kent rehber haritasını geliştirerek, daha hızlı, 
daha etkin hizmet odaklı ve doğru bilgiye erişiminin 
kolaylaştırılması. 

PERFORMANS  
GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG4.2.1: İşletme ruhsatlarının kent rehberi 
haritasına aktarılması (%) 

%20  0 
 

% 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı alınacak 
önlemler  

Pandemi  

PG4.2.2:Numarataj verilerinin kent rehberi %20 0 % 100 
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haritasına aktarılması(%) 
Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

Pandemi 

 
1.1.7 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ 1 Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak Çağdaş, Sağlıklı, 

Estetik Kentsel Alanlar Oluşturmak. 
HEDEF 1.4 Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda, belediye 

atıklarının düzenli bir şekilde toplandığı, tüm 
kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim 
sistemi kapsamında, sorumluluk alanlarımız içerisindeki 
cadde ve sokakların sürekli olarak temiz tutulduğu 
örnek bir şehir olmak. 

PERFORMANS HEDEFİ Sıfır atık, çöp saati ve ambalaj atıkları toplanma günleri 
hakkında sosyal medya paylaşımları, okullarda 
eğitimlerin verilmesi ve ödüllü kampanyalar yapılması 
gibi bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, 
belediyemize gelen ve temizlik konulu şikayetlerin 
yerinde incelenmesi ve bilgilendirme yapılarak 
şikayetlerin giderilmesi. 

PERFORMANS 
 GÖSTERGESİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı 
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG1.4.1: Birimimize gelen talep sayısının 
azaltılması 

1.550 961 38 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

İlçemizde uygulanan sıfır atık, çöp saati vb. 
uygulamaların vatandaşlara tam olarak duyurulmasından 
dolayı şikayet sayısında azalma olmuştur. 

PG.1.4.2: Toplanan ambalaj atık 
miktarının arttırılması (ton) 

3050 1969 35 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

İlçemizde uygulana sıfır atık ve ambalaj atıkları 
toplanma günleri hakkında sosyal medya paylaşımları, 
okullarda eğitimlerin verilmesi ve ödüllü kampanyalar 
yapılması. 

PG.1. 4.3: Toplanan atık pil miktarının 
arttırılması (kg) 

1.366 526 61 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Sıfır atık duyarlılığının topluma yeterince 
kazandırılamaması. 

PG.1. 4.4: Toplanan atık yağ miktarının 
arttırılması (kg) 

96.700 96.054 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

- 

PG.1. 4.5: Toplanan elektronik atık 
miktarının arttırılması (kg) 

2.110 1.700 19 

Sapmanın nedeni ve sapmaya 
 karşı alınacak önlemler 

Sıfır atık duyarlılığının topluma yeterince 
kazandırılamaması. 



                                                       

168 
 

 
1.1.8 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İdare Adı MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Amaç 1 Doğal ve tarihi dokunun korunarak, çağdaş, sağlıklı, estetik 

kentsel alanlar oluşturmak. 
Hedef 1.5 Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutlarının bakımı, 

geliştirilmesi, halkın yeşil alan ihtiyacının karşılanması. 
Performans Hedefleri Yeni modern oyun alanları, spor aletleri ve yeni rekreasyon 

alanları yaratarak halkın sosyalleşmesini sağlamak.  
PERFORMANS 
 GÖSTERGESİ 

2020 Yılı 
Hedef 

     2020 Yılı 
Gerçekleştirme 

Hedefin Sapma  
Oranı % 

Pg 1.5.1. Kızıldağ Mesire alan 
projesinin tamamlanması.% 

40 0 100 
 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Covid-19 sebebiyle Mart 2020’den itibaren tüm dünyayı etkisi 
altına alan salgın ve bütçemizdeki kısıtlamalar nedeniyle 
projemiz başlatılamamıştır.  

Pg 1.5.2. Yeni nesil konsept 
parklarının yapılması(adet) 

1 0 100 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Covid-19 sebebiyle Mart 2020’den itibaren tüm dünyayı etkisi 
altına alan salgın ve bütçemizdeki kısıtlamalar nedeniyle 
projemiz başlatılamamıştır. 

Pg.1.5.3. Çağdaş, modern, 
aydınlatılmış güvenilir parkların 
oluşturulması.(oran) 

15 10 33 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

Pg.1.5.4.Depo kurulumu, boru 
hattının imalatı(adet) 

2 2 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

Pg.1.5.5 Kiralık araç oranın 
azaltılması(%) 

10 0 100 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Covid-19 sebebiyle Mart 2020’den itibaren tüm dünyayı etkisi 
altına alan salgın ve bütçemizdeki kısıtlamalar nedeniyle 
projemiz başlatılamamıştır.  
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             PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İdare Adı MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Amaç 2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir 
Projeler Üretmek 

Hedef 2.6 Kültürel ve sosyal faaliyetlere öncelik verilerek yapılacak 
faaliyetlerin geliştirilmesi. 

Performans Hedefleri Halkın sağlıklı yaşamalarını desteklemek amacıyla engelsiz 
spor aletleri, oyun alanları yaratmak.  

PERFORMANS 
 GÖSTERGESİ 

2020 Yılı Hedef      2020 Yılı 
Gerçekleştirme 

Hedefin Sapma 
 Oranı % 

PG.6.1: Mini voleybol, futbol, 
basketbol sahalarının yapımı (adet) 

2 0 100 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Covid-19 sebebiyle Mart 2020’den itibaren tüm dünyayı 
etkisi altına alan salgın ve bütçemizdeki kısıtlamalar 
nedeniyle projemiz başlatılamamıştır.  

PG.2.6.2: Engelsiz parklar ve oyun 
alanları oluşturmak (adet) 

- - - 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

2020-2024 Yılı Stratejik Planında engelsiz parkların ve oyun 
alanlarının oluşturulması 2021yılı yapılacağı yer almaktadır. 

PG2.6.3: Park ve yeşil alanlarda spor 
aletlerinin çoğaltılması (adet) 

5 5 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

 
            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İdare Adı MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Amaç 3 Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak çevresel 

ve kırsal gelişiminin sağlanması. 
Hedef 3.3 Kırsal alanların ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini 

sağlamak 
Performans Hedefleri Yerel tohum çeşitliliği artırılarak vatandaşın ulaşmasını 

sağlamak, lavanta bahçeleri bölgemizin turizmine katkı 
sağlamak. 

PERFORMANS 
 GÖSTERGESİ 

2020 Yılı 
Hedef 

2020 Yılı 
Gerçekleştirme 

Hedefin Sapma  
Oranı % 

PG.3.3.1: Lavanta bahçesinin 
tamamlanması (%) 

100 0 100 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Tespitler ve ihtiyaçlar değişime ihtiyaç duyulmuştur.  

PG 3.3.2. Yerel Tohum ve fide 
Şenliğinde dağıtımı yapılacak tohum ve 
fidelerin sayılarının arttırılması(adet) 

35000 35000 0 
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Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

PG 3.3.3. Budaması ve aşılama işlemi 
yapılan dutlardan vatandaşımıza verilen 
anaç dut adedi. 

50 50 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler. 

- 

 
           PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İdare Adı MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Amaç 3 Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak çevresel ve 

kırsal gelişiminin sağlanması. 
Hedef 3.4 Kooperatif ve kadın üreticilerine yönelik destekleyici 

hizmetler sağlamak 
Performans Hedefleri Vatandaşların doğal, yerli sağlıklı ürünlere ulaşmalarının 

kolaylaştırılması. 
PERFORMANS 
 GÖSTERGESİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı 
Gerçekleştirme 

Hedefin Sapma 
 Oranı % 

PG.3.4.1 Yerel üreticilerinin 
desteklenmesi (adet) 

- - - 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

2020-2024 Yılı Stratejik Planında yerli üreticilerin 
desteklenmesi 2021yılı yapılacağı yer almaktadır.  

PG.3.4.2 Doğal ürünlerin birinci 
elden tüketiciye ulaşmasını 
sağlamak(oran) 

- - - 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

2020-2024 Yılı Stratejik Planında doğal ürünlerin birinci 
elden tüketiciye ulaşımını sağlamak 2021yılı yapılacağı yer 
almaktadır. 

 
1.1.9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ 4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini 

Arttırmak 
HEDEF4.2 Belediyenin veri altyapısını düzenlemek ve daha hızlı 

doğru hizmet üretebilmek adına kent rehber haritasının 
geliştirilmesi ve etkin denetlemelerin yapılması. 

PERFORMANS  
GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı 
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG4.2.3: Çevre ve toplum sağlığını 
gözeterek ilçe genelinde etkin denetim 
yapılması (%) 

100 100 0 

Sapmanın Nedeni Ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Tedbirler 

- 
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1.1.10 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 
           PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
STRATEJİK AMAÇ; 2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına 

Sürdürülebilir Projeler Üretmek. 
Hedef;  2.1 Belediye çalışmalarının halka etkin yöntemlerle 

duyurulması. 
Performans Göstergeleri 2020 Yılı 

Hedef 
2020 Yılı 
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.2.1.1: Menteşe Bültenin yıllık baskı 
sayısı(Adet) 

14.000 3.500 75 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

Pandemi nedeniyle durdurulmuştur. 

PG.2.1.2: Menteşe Dergisi yıllık baskı 
sayısı(Adet) 

10.500 3.500 67 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

Pandemi nedeniyle durdurulmuştur. 

    
         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
STRATEJİK AMAÇ; 4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini 

Arttırmak. 
Hedef; 4.4 Halk taleplerinin değerlendirilmesi, Başkan ile 

vatandaşın iletişimini düzenleyen uygulamalar 
yapılması ve tüm resmi yazışmalarda hizmetlerde 
kalite ve hızın artırılması. 

Performans Göstergeleri 2020 Yılı 
Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.4.4.1: Saha Araştırması ve Anket 
uygulaması(Adet) 

1 0 100 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

Pandemi nedeniyle durdurulmuştur. 

PG.4.4.2: Çağrı Merkezi Talep ve 
Şikayetlerinin ilgili birimlere iletilmesi (%) 

100 100 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 
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1.1.11 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 
           PERFORMANS SONUÇ TABLOSU 
 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ - 2 Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir 

projeler üretmek. 
HEDEF – 2.2 Çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen ücretsiz 

kursların geliştirilmesi. 
PERFORMANS HEDEFİ Çocuklara ve yetişkinlere yönelik ücretsiz kurslar açarak 

bireylerin gelişimini sağlamak. 
PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2020 Yılı Hedef 2020 Yılı  

Gerçekleşme 
Hedefin 
Sapma 
Oranı % 

PG 2.2.1 Sahnelenecek tiyatro oyunu 
(Adet) 

2 2 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- 

PG.2.2.2:Açılacak kurs sayısı. 23 25 0 
Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- 

 
                PERFORMANS SONUÇ TABLOSU 
 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ - 2 Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir 

projeler üretmek. 
HEDEF – 2.3 Kentimizin kültürel ve sanatsal gelişimini sağlamak. 
PERFORMANS HEDEFİ Halkımızın kültürel ve sanatsal gelişimini sağlamak için 

tiyatro, panel, söyleşi vb etkinlikler düzenlemek. 
PERFORMANS  
GÖSTERGELERİ 

2020 Yılı Hedef 2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.2.3.1:Kültür ve  sanat şenliği. (Adet) 1  0 100 
Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

Dünya genelinde yaşanan Covit-19 salgın hastalık 
sebebiyle Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleştirilememiştir. 

PG.2.3.2:Çeşitli etkinlikler düzenlemek. 
(Adet) 

4 0 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

Dünya genelinde yaşanan Covit-19 salgın hastalık 
sebebiyle Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleştirilememiştir. 

PG.2.3.3:Tiyatro ve açık hava sinema 
günleri düzenlemek.(Adet) 

2 0 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

Dünya genelinde yaşanan Covit-19 salgın hastalık 
sebebiyle Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleştirilememiştir. 

PG.2.4.4:Söyleşi ve panel 
düzenlemek.(Adet 

3 0 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

Dünya genelinde yaşanan Covit-19 salgın hastalık 
sebebiyle Kültür ve Sanat Şenliği gerçekleştirilememiştir. 
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                    PERFORMANS SONUÇ TABLOSU 
 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ - 2 Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir 

projeler üretmek. 
HEDEF – 2.4 Sosyal Belediyecilik anlayışı doğrultusunda 

vatandaşlarımızın desteklenmesi. 
PERFORMANS HEDEFİ Belediyemiz sosyal yardımlar kapsamında yardıma 

muhtaç vatandaşlarımıza ve ihtiyaç sahibi başarılı 
öğrencilere gerekli yardımları yapmak. 

PERFORMANS  
GÖSTERGELERİ 

2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.2.4.1:Ramazan ayında gıda yardımı 
yapılması (Kişi sayısı) 

500 500 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- 

PG.2.4.2: Ramazan ayında iftar çadırının 
kurulması(Gün) 

30 0 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

Dünya genelinde yaşanan Covit-19 salgın hastalık 
tedbirleri sebebiyle iftar çadırı kurulamamıştır. 

PG.2.4.3:Fakir aylığı alanlara kömür ve 
gıda yardımları yapılması.(Kişi sayısı) 

30 30 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- 

PG.2.4.4:Öğrenim yardımı yapılması.(Kişi 
sayısı) 

275 216 21,5 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

Öğrenim yardımına başvuran kişi sayısının azlığı ve 
öğrenim yardımına hak kazanma kriterlerine uyan kişi 
sayısının azlığı sebebiyle hedefte sapma gerçekleşmiştir. 

 
          PERFORMANS SONUÇ TABLOSU 
 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ - 2 Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir 

projeler üretmek. 
HEDEF – 2.5 Üniversite ile kent ilişkisini kültürel bilimsel ve 

akademik alanlarda geliştirilecek faaliyetler ile 
ilçemizde gençlere yönelik sosyal ve kültürel 
mekanların sayısını arttırmak. 

PERFORMANS HEDEFİ Üniversite gençliğine konser ve şenlikler 
düzenleyerek üniversite ile kent ilişkisini arttırmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşm
e 

Hedefin 
Sapma 
Oranı % 

PG.2.5.1 Kötekli gençlik merkezinin faaliyete 
geçirilerek hizmete sunulması.(Yararlanılan 
öğrenci sayısı) (Adet) 

- - - 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı alınacak 2024 yılına kadar tamamlanması planlandığı için 
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önlemler  performans göstergesi bulunmamaktadır. 
PG.2.5.2Üniversite gençliğine yönelik konser 
ve şenlikler düzenlemek.(Adet) 

1 0 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı alınacak 
önlemler  

- Dünya genelinde yaşanan salgın hastalık sebebiyle 
Kötekli gençliğine yönelik konser ve şenlikler 
düzenlenememiştir. 

 
               PERFORMANS SONUÇ TABLOSU 
 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ – 3 Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler 

üretmek. 
HEDEF – 3.2 Çeşitli etkinlikler düzenleyerek kentteki ve kırsaldaki 

vatandaşların bir araya getirilmesi. 
PERFORMANS HEDEFİ Turşu, tarhana, reçel yarışması, çıntar festivali, ot şenliği gibi 

çeşitli etkinliklerin düzenlenerek kır ve kent ilişkisini  
arttırmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.3.2.1:Yapılacak etkinlik sayısı. 4 0 100 
Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- Dünya genelinde yaşanan salgın hastalık sebebiyle planlanan 
etkinlikler gerçekleştirilememiştir. 

 
1.1.12 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
           PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU  
 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Amaç A5 Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken gruplara 

yönelik sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı katılımcı, erişilebilir, 
sağlıklı bir kent oluşturmak. 

Hedef H5.1 Sosyal eşitsizliklerin giderilmesi için dayanışma çalışmaları 
yapmak ve hizmet kapsamının genişletilmesi amacıyla diğer 
kurumlar ve vatandaşla işbirliği içinde olmak. 

Performans Hedefi El Ele Butik Projesi ile ihtiyaç sahiplerine kullanılmayan ikinci 
el eşyaların ulaştırılması. 
Başvurular arasından ihtiyacı olanların tespit edilerek Evde 
Temizlik hizmeti verilmesi. 

Performans Göstergesi 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG5.1.1: El Ele Butik projesi ile 
ikinci el eşyaların ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılması (adet) 

6000 1366 
 

%77 

Sapmanın nedeni ve sapmaya 
karşı alınacak önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Hedefe ilişkin; salgının 
görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere karşı, halkın ve 
kurumda görevli personelin sağlığı ve güvenliği için gerekli 
koruma tedbirleri alınmıştır. 

Performans Göstergesi 2020 Yılı Hedef 2020 Yılı Hedefin Sapma Oranı 
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Gerçekleştirme 
PG5.1.2: İhtiyaç sahiplerine 
verilen evde temizlik hizmeti 
sayısı 

400 367 %8 

Sapmanın nedeni ve sapmaya 
karşı alınacak önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Hedefe ilişkin; salgının 
görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere karşı, halkın ve 
kurumda görevli personelin sağlığı ve güvenliği için gerekli 
koruma tedbirleri alınmıştır. 

                                 

 

                          PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Amaç A5 Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken 

gruplara yönelik sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı katılımcı, 
erişilebilir, sağlıklı bir kent oluşturmak. 

Hedef H5.2 Çocuklara, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara 
sağlık, eğitim ve sosyal avantajlar sağlamak, buna yönelik 
çalışmalar yapmak. 

Performans Hedefi Çocuklara, gençlere, kadınlara, engellilere ve dezavantajlı 
gruplara danışmanlık hizmeti vermek, eğitimler vererek 
etkinlikler düzenlemek.  
Kadınlarda sık görülen kanserlerin erken tanısı için 
eğitimler düzenlemek, taramaların yapılması için sağlık 
hizmetlerine erişimlerini sağlamak. 

Performans Göstergesi 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG5.2.1 Okul öncesi çocuklara ve 
ailelerine danışmanlık hizmeti vermek.  

20 6 %70 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Hedefe ilişkin; 
salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere 
karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve 
güvenliği için gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

PG5.2.2 Gebe okulu projesinin devamını 
sağlamak ve evde bebek ziyaretleri 
yapmak  

20 10 %50 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Hedefe ilişkin; 
salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere 
karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve 
güvenliği için gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

PG5.2.3 Evlilik öncesi danışmanlık 
hizmeti vermek. 

5 0 %100 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Hedefe ilişkin; 
salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere 
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karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve 
güvenliği için gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

PG5.2.4: Kadınlarda sık görülen 
kanserlerin erken tanısı için eğitimler 
düzenlemesi, taramaların yapılması için 
erişimlerinin sağlanması 

2 1 %50 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Hedefe ilişkin; 
salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere 
karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve 
güvenliği için gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

PG5.2.5: Okul çağı çocuklarına ve 
gençlerine yönelik eğitim vermek ve 
etkinlikler düzenlemek 

2 0 %100 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Hedefe ilişkin; 
salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere 
karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve 
güvenliği için gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

                              

                               PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU  

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Amaç A5 Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken 

gruplara yönelik sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı 
katılımcı, erişilebilir, sağlıklı bir kent oluşturmak. 

Hedef H5.3 Halkın ve çalışanların sağlığını ve çalışanların 
güvenliğini korumak, geliştirmek, buna yönelik 
eğitim vermek, sağlık taramaları yapmak. 

Performans Hedefi Halkın ve çalışanların sağlığını ve çalışanların 
güvenliğini korumak, geliştirmek, buna yönelik 
eğitim vermek, sağlık taramaları yapmak. 

Performans Göstergesi 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin 
Sapma 
Oranı % 

PG5.3.1: Halka ve çalışan personele koruyucu 
sağlık hizmetlerine yönelik sağlık taraması 
yapmak 

2 1 %50 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler 
kapsamında hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. 
Hedefe ilişkin; salgının görülmeye başladığı ilk 
andan itibaren risklere karşı, halkın ve kurumda 
görevli personelin sağlığı ve güvenliği için gerekli 
koruma tedbirleri alınmıştır. 

PG5.3.2: Halka ve çalışan personele koruyucu 
sağlık hizmetlerine yönelik eğitim vermek 

3 2 %33 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler 
kapsamında hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. 
Hedefe ilişkin; salgının görülmeye başladığı ilk 
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andan itibaren risklere karşı, halkın ve kurumda 
görevli personelin sağlığı ve güvenliği için gerekli 
koruma tedbirleri alınmıştır. 

             

 

                      PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Amaç A5 Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken 

gruplara yönelik sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı 
katılımcı, erişilebilir, sağlıklı bir kent oluşturmak. 

Hedef H5.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadın ve çocuk 
öncelikli kentsel planlamaların yapılması ve kadının 
güçlendirilmesini teşvik eden hizmetler sunmak. 

Performans Hedefi Kadın Danışma Merkezi’nin açılması 
Gönüllü eğitim uzmanlarının tespiti ve eğitim 
programlarının düzenlenmesiyle kadına şiddeti önlemeye 
yönelik farkındalık çalışmalarının yapılması 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik halka açık 
bilinçlendirme konferansları, seminer ve toplantıların 
düzenlenmesi. 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili gerekli yayın ve 
materyal çalışmalarının yapılması 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve kadına yönelik şiddetle 
mücadele kapsamında çalışan personelin düzenli hizmet 
öncesi ve hizmet içi eğitim çalışmalarına katılması, ilgili 
sivil toplum örgütlerinden ve uzmanlardan deneyim 
aktarımı alınması 
Emzirme ve bakım odalarının açılması 
Sekibaşı kadın ve çocuk kütüphanesinin açılması 

Performans Göstergesi 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG5.4.1 Kadın Danışma Merkezi Açmak 1 1 
 

%0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Hedefe ilişkin sapma olmamıştır.. 

PG5.4.2 Toplumsal cinsiyet eşitliğine 
yönelik eğitim, konferans,seminer ve 
toplantılar düzenlemek. 

1 0 %100 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Hedefe ilişkin; 
salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere 
karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve 
güvenliği için gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

PG5.4.3 Emzirme ve bakım kabini açmak 0 1 %0 
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Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

- 

PG5.4.4: Sekibaşı kadın ve çocuk 
kütüphanesi oluşturmak 

0 1 %0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

- 

PG5.4.5: Çalışan personele ve belediye 
meclis üyelerine toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitimi vernek 

42,5 10 %76 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. Hedefe ilişkin; 
salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere 
karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve 
güvenliği için gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

 

 

                  PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI  2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
Amaç A5 Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken gruplara 

yönelik sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı katılımcı, erişilebilir, 
sağlıklı bir kent oluşturmak. 

Hedef H5.5 Kentin sağlığını belirleyen faktörlerin tanımlanması ve bu 
yönde geliştirici çalışmalar yapmak. 

Performans Hedefi Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu etkinliklere 
konularına göre ilgili birimlerden katılımın sağlanması 
Kent Sağlığı Profilinin çıkarılması ve paydaş kurumlarla 
işbirliği yapılması 
Üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin her yıl 
düzenlemiş olduğu yarışmaya proje başvurusunda 
bulunulması. 

Performans Göstergesi 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG5.5.1: Sağlıklı Kentler Birliği’nin 
düzenlemiş olduğu etkinliklere 
konularına göre ilgili birimlerden 
katılımın sağlanması 

2 2 %0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Hedefe ilişkin sapma olmamıştır. 

PG5.5.2: Üyesi olduğumuz Sağlıklı 
Kentler Birliğinin her yıl düzenlemiş 
olduğu yarışmaya proje başvurusunda 
bulunulması 

1 1 %0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Hedefe ilişkin sapma olmamıştır. 

PG5.5.3: Kent sağlığı profilinin 
çıkarılması  

0 0 %0 
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Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Hedefe ilişkin bir önlem alınmamıştır. 

 

 

1.1.13 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
           PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 

İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ-4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini 

Arttırmak  
HEDEF 4.3 Dava ve icra takiplerinin belediye lehine sonuçlandırılması, 

Müdürlüklerin tereddüt ettiği konularda gelen görüşlere 
cevap vermek , işlemlerin hukuka uygun yapılmasını 
sağlamak. 

PERFORMANS HEDEFİ Dava ve icra takiplerinin belediye lehine sonuçlandırılması, 
Müdürlüklerin tereddüt ettiği konularda gelen görüşlere cevap 
vermek , işlemlerin hukuka uygun yapılmasını sağlamak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ  2020 Yılı Hedef 2020 Yılı 
Gerçekleşen 

Hedefin Sapma 
Oranı% 

PG.4.3.1:  Kazanılan Dava Oranı  
(%) 

90 53 40 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize karşı açılan 
davaların yıllar içerisinde sayısal olarak gösterdiği değişikliği 
öngörmemiz mümkün olmadığı için sapma belirtilmemiştir.  

PG.4.3.2: Sonuçlandırılan İcra 
Dosyası oranı (%)  

90 84 10 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Belediyemiz tarafından açılan ve belediyemize karşı açılan 
icraların yıllar içerisinde sayısal olarak gösterdiği değişikliği 
öngörmemiz mümkün olmadığı için sapma belirtilmemiştir.  
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1.1.14- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 
            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARİ ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ (A4) Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini 

Arttırmak. 
HEDEF (H.4.5) Bilgi Güvenliği 5661 Sayılı Kanun ve Siber Saldırılara 

Karşı Network Yapısının Kurulması. 
PERFORMANS HEDEFİ (P.G.4.5.1) Virüs ve Tehditlere Karşı Tam Koruma Altına Alınması 

İçin Gerekli Yazılım ve Donanımın oluşturulması  

PERFORMAN GÖSTERGELERİ 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

P.G.4.5.1 Virüs ve Tehditlere Karşı 
Koruma yazılımı ve donanımı. 

0 0 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Virüs ve Tehditlere Karşı Koruma Yazılımı ve Donanımı 
2020 Yılında Herhangi Bir Çalışma Olamayacağından 
2021 Yılında Başlayacaktır. 

 
1.1.15-EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
           PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ (A1) Doğal ve tarihi dokunun korunarak, çağdaş, sağlıklı, estetik 

kentsel alanlar oluşturmak 
HEDEF (H.1.2) 2024 yılı sonuna kadar İlçemiz kentsel ve doğal sit alanları 

içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan tarihi 
yapıların restorasyon sayıları arttırılacaktır. 

PERFORMANS HEDEFİ 4 Yıl içinde en az 1 kamulaştırma yapmak. 
PERFORMANS GÖSTERGESİ 2020 

Yılı Hedef 
2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

P.G.1.2.1Kamulaştırılacak tescilli 
yapı sayısı 

1 1 %0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Hedefe ilişin sapma gerçekleşmemiştir. 
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1.1.16-ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ  
           PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
STRATEJİK AMAÇ 1. Doğal ve tarihi dokunun korunarak, çağdaş, sağlıklı, 

estetik kentsel alanlar oluşturmak 
STRATEJİK HEDEF 1.2. 2024 yılı sonuna kadar ilçemiz kentsel ve doğal sit 

alanları içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait 
olan tarihi yapıların restorasyon sayıları arttırılacaktır. 

PERFORMANS HEDEFİ İlçemizdeki tarihi yapıların varlıklarını korumak ve 
yaşatmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.1.2.2 Yapılacak proje sayısı (Adet) 1 1 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Hedefimiz %100 olarak gerçekleştirilmiştir. Hedefimizde 
sapma olmamıştır. 

PG.1.2.3 Yapılacak proje ile ilgili 
yarışma başvuru sayısı  

1 1 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Hedefimiz %100 olarak gerçekleştirilmiştir. Hedefimizde 
sapma olmamıştır. 

 

        PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
STRATEJİK AMAÇ 2. Sosyal ve kültürel belediyecilik adına 

sürdürülebilir projeler üretmek. 
STRATEJİK HEDEF 2.5. Üniversite ile kent ilişkisini kültürel, bilimsel ve 

akademik alanlarda geliştirilecek faaliyetler ile 
ilçemizde gençlere yönelik sosyal ve kültürel 
mekânların sayısını arttırmak 

PERFORMANS HEDEFİ Kötekli Gençlik Merkezinin faaliyete geçirilmesi 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.2.5.1Kötekli Gençlik Merkezinin 
faaliyete geçirilerek hizmete 
sunulması(yararlanan öğrenci sayısı)(Adet) 

0 0 0 
 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler 

2020-2024 yılı Belediyemiz Stratejik Planında hedef 
ile ilgili çalışmaların 2024 yılında yapılacağı 
belirtilmiş olup; konu ile ilgili 2020 yılında çalışma 
yapılmamıştır. Bundan dolayı hedefimizde sapma 
meydana gelmemiştir. 
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         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
STRATEJİK AMAÇ 3. Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak 

çevresel ve kırsal  gelişimi sağlamak 
STRATEJİK HEDEF 3.1. 2024 yılı sonuna kadar yaşam kalitesini arttırmak 

üzere kamusal alan ve sosyal, kültürel etkinlik 
yapılabilecek mekânlara yönelik proje ve düzenlemeler 
yapmak 

PERFORMANS HEDEFİ Kırsal mahallelerimizdeki pazar yerleri ile ilgili 
düzenlemeler yapmak. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.3.1.1 Yapılacak proje (Kötekli, 
Yeniköy Pazar yeri) sayısı (Adet) 

0 0 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler 

2020-2024 yılı Belediyemiz Stratejik Planında hedef ile 
ilgili çalışmaların 2021 yılında yapılacağı belirtilmiş 
olup; konu ile ilgili 2020 yılında çalışma yapılmamıştır. 
Bundan dolayı hedefimizde sapma meydana 
gelmemiştir. 

 

         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
STRATEJİK AMAÇ 3. Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak çevresel ve 

kırsal gelişimi sağlamak 

STRATEJİK HEDEF 3.5. 6360 sayılı yasa ile ilçemizde köyden mahalleye dönüşen 
alanlarda, 2024 yılı sonuna kadar vatandaşın ihtiyacını 
karşılayacak tip projelerin sayısı arttırılacaktır. 

PERFORMANS HEDEFİ Vatandaşların başvurularının değerlendirilerek tip projelerin 
hazırlanması 

PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.3.5.1 Yapılacak başvuru 
sayısı 

10 66 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya 
Karşı Alınacak Önlemler 

Öngörülen proje sayısından daha fazla proje çalışması yapılmıştır. 
Hedef  %100 ün üzerinde gerçekleştirildiğinden sapma meydana 
gelmemiştir. 

PG.3.5.2Yapılacak yeni tip 
proje sayısı 

1 1 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya 
Karşı Alınacak Önlemler 

Hedefimiz %100 olarak gerçekleştirilmiştir. Hedefimizde sapma 
olmamıştır. 
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         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
STRATEJİK AMAÇ 4.Kurumsal yapıyı güçlendirmek ve hizmet kalitesini 

arttırmak. 
STRATEJİK HEDEF 4.1. Belediyemizce yapılacak tüm mal ve hizmet alımlarının 

tek elden  şeffaf şekilde yapılarak, kaynakların etkili, 
ekonomik ve verimli yöntemlerle ihtiyaçların karşılanması, 
mali yapının güçlendirilmesine yönelik projeler ile hibe ve fon 
desteğinin sağlanması. 

PERFORMANS HEDEFİ Belediyemiz projelerinin finansman ihtiyacı için kaynak 
yaratmak 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.4.1.5 Yapılan hibe başvuru sayısı 1 7 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Farklı kurum ve kuruluşların destek çağrıları üzerine başvuru 
yapılabildiğinden, performans göstergesinde 2020 yılı için 
hedeflenen değerin üzerine çıkılmış olup;  hedef %100 ün 
üzerinde gerçekleştiğinden sapma meydana gelmemiştir. 

 
 
1.1.17- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
             PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ 1 A1.Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, 

Estetik Kentsel Alanlar Oluşturmak 
HEDEF  H.1.3 Yaşam Konforu Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak İçin 

Planlı, Bilimsel ve Teknik Esaslara Uygun Çalışmalar Yapmak 
ve kaçak-ruhsatsız ve imar mevzuatına aykırı yapılaşma ile 
etkin bir şekilde mücadele edilerek standartlara uygun 
yapılaşmanın sağlanması 

PERFORMANS HEDEFİ -Kaçak-Ruhsatsız ve İmar mevzuatına aykırı yapılaşmaların 
tespitinin yapılarak tutanak tutulması ve yasal işlemlerin 
başlatılması. 
-3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca  ruhsat 
denetimlerinin etkin bir şekilde yapılmasının sağlanması. 

PERFORMANS 
GÖSTERGELERİ 

2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG 1.3.4. Kaçak Yapılaşmayı 
Azaltmak 

20 18 
 

2 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 
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1.1.18- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

 
 
 
 
 
 

BÜTÇE YILI 2020 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ  Kurumsal yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini 

Arttırmak. 
HEDEF 4.3.4 Belediyemizce yapılacak tüm Mal ve Hizmet 

Alımlarının tek elden şeffaf şekilde yapılarak, 
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yöntemlerle 
ihtiyaçların karşılanması, mali yapının 
güçlendirilmesine yönelik projeler ile hibe ve fon 
desteğinin sağlanması. 

PERFORMANS HEDEFİ Müdürlüklerin Mal ve Hizmet Alımı İhale taleplerini 
usulüne uygun piyasa araştırma ve ihale usulleri ile 
gerçekleştirmek. 

PERFORMANS GÖSTERGELERİ 2020 
Yılı Hedef 

2020 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

NO MÜDÜRLÜK TALEP SAYISI GERÇEKLEŞTİ
RİLEN SAYISI 

YÜZDE 
ORANI % 

1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 38 38 0 
2 Mali Hizmetler Müdürlüğü 16 16 0 
3 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü 
9 9 0 

4 Sağlık İşleri Müdürlüğü 18 18 0 
5 Temizlik İşleri Müdürlüğü 114 114 0 
6 Emlak İstimlak Müdürlüğü 2 2 0 
7 Etüd Proje Müdürlüğü 4 4 0 
8 Hukuk İşleri Müdürlüğü 2 2 0 
9 Yazı İşleri Müdürlüğü 2 2 0 
10 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 33 33 0 
11 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 38 38 0 
12 Yapı Kontrol Müdürlüğü 5 5 0 
13 Zabıta Müdürlüğü 27 27 0 
14 Bilgi İşlem Müdürlüğü 2 2 0 
15 Fen İşleri Müdürlüğü 7 7 0 
16 Özel Kalem Müdürlüğü 4 4 0 
17 İnsan Kaynakları Müdürlüğü  0 0 0 
18 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 4 4 0 
19 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 0 0 0 
20 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 2 2 0 

TOPLAM 327 327 0 
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3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
  
-Performans sonuçları tablosunda,  
- Stratejik amaçlara ulaşmak için, 2020 yılı performans hedeflerine, 
-Performans hedeflerine ulaşmak için yürütülen faaliyetlere, 
-Yürütülecek faaliyetlerin, performans programındaki faaliyet kodlarına, 
-Performans hedeflerine ulaşmak amacıyla yürüttükleri faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, izlemek ve     
değerlendirmek için hedef performans göstergelerine, 
-Yürütülen faaliyetlerin gerçekleşen göstergelerine, 
-Yürütülen faaliyetlerin gerçekleşen oranlarına, 
-Belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme arasında fark varsa, sapmaların 
meydana gelme nedenlerine yer verilmiştir. 
-Gerçekleşme %100 ise "hedef göstergeye ulaşılmıştır",   
- %101-%120 aralığında ise "Gösterge hedeflenen seviyenin üzerinde gerçekleşmiştir." şeklinde 
değerlendirme yapılmıştır. 
-Performans sonuçları tablosunda temel amaç performans programında yer alan hedeflerin ne ölçüde 
gerçekleşip, gerçekleşmediğinin raporlanması açısından önemlidir. Bu raporlar sayesinde amaç ve 
hedeflerin ne durumda olduğu gözlenmekte ve duruma göre gerekli ise önlemler alınmaktadır. 
-Stratejik plandaki amaç ve hedeflerle performans programında yer alan hedefler ve sorumlu harcama 
birimler arasında bağlantı sağlanmıştır. Performans hedeflerle bu hedeflerin izlenmesi için belirlenen 
performans göstergeler ise izleme ve değerlendirme sürecinin temelini oluşturmaktadır. 
-Hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her mal yılın değerlendirildiği faaliyet raporları aracılığıyla 
göstergelerin hedef değerler, gerçekleşme durumları ile karşılaştırılmakta, ayrıntılı bir şekilde 
değerlendirilmekte ve hedeften sapma varsa nedenleri kamuoyuyla paylaşılmaktadır. 
  
Menteşe Belediyesi 2020 yılı Performans Ölçümü Çalışması kapsamında 2020-2024 Stratejik Planında 
yer alan 5 adet Stratejik Amaç ile buna bağlı; 
1- Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Alanlar                 
Oluşturmak amacı altında 5 hedef, 
2- Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler Üretmek amacı altında 6 hedef, 
3- Kentsel ve Kırsal Yaşam Arasında Denge Kurarak Çevresel ve Kırsal Gelişimi Sağlamak amacı 
altında 5 hedef, 
4- Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak amacı altında 5 hedef, 
5- Özellikle dezavantajlı ile güçlendirilmesi gereken gruplara yönelik sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı, 
katılımcı, erişilebilir, sağlıklı bir kent oluşturmak amacı altında 5 hedef. 
 
-Performans Programı’nda, süreç analizi çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan Belediyemizin her bir 
ana hizmet alanı için, stratejik planın amaç ve hedefleri doğrultusunda tespit edilmiş performans 
göstergelerimizin hedef değerleri yer almaktadır. Performans göstergeleri türlerine göre; kalite, 
etkililik, verimlilik, girdi, çıktı ve sonuç esaslı olarak sınıflandırılmıştır. 
 
5-Diğer Hususlar 
 
 
IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
A-Üstünlükler 
Katılımcı ve sürdürülebilir yönetim anlayışının olması, 
Bütçe ve mali kaynakların etkin yönetimi, 
Vatandaşlardan gelen taleplere hızlı cevap verilebilmesi, 
Kent kimliğinin korunması çalışmalarına önem verilmesi, 
Vatandaşların hizmetlere erişimlerinin kolay olması, 
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Hiyerarşik açıdan görev, yetki ve sorumlulukların ve bu sorumluluklara bağlı süreçlerin belirlenmiş 
olması, 
Kültürel, sosyal ve yapısal alanlarda yapılan özgün projelerle örnek belediye olunması. 
 
B-Zayıflıklar 
Yatırım projelerinin uygulanacağı taşınmazların mülkiyet ve imar durumuyla ilgili sürecin kısaltılması, 
Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu geliştirilecek modellerle artırılarak sağlanması, 
Yetki alanının genişlemesine paralel olarak bütçe kaynaklarını etkilemeyecek düzeyde personel 
istihdam etmek. 
 
C-Değerlendirme 
 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’nc maddesi “Üst yönetciler ve bütçeyle 
ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, her yıl faaliyet 
raporu hazırlanır. Üst yönetici, harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını esas 
alarak, idaresinin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporunu düzenleyerek kamuoyuna 
açıklar.” hükmü gereğince İdaremiz 2020 yılı Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan 
hususlar, raporların hazırlanması, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna açıklanması ve bu işlemlere 
ilişkin süreler ile diğer usul ve esaslar ise, Maliye Bakanlığı tarafından 17/03/2006 tarh ve 26111 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 
le belirlenmiştir. 2020 yılı Faaliyet Raporu, yukarıda belirtilen mevzuata bağlı kalınarak: 
•Sorumluluk  
•Doğruluk ve tarafsızlık  
•Açıklık 
•Tam açıklama 
•Tutarlılık  
•Yıllık olma  
ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır. Rapor, Belediye Meclisimizce kabul edilen 2020-2024 Stratejik 
Plan dönemine ait faaliyet ve hedefler kapsamaktadır. Dolayısıyla Rapor, Stratejik Plan döneminde yer 
alan stratejik amaç ve hedefler ile 2020 yılı performans Programında yer alan amaç ve hedeflerle 
ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Raporda, Kurum tarafından yapılan faaliyetlere ait bilgiler yer 
almaktadır. Hedeflenen sonuçlara ilişkin göstergeler ile pozitif veya negatif sapmalar raporun 
performans göstergeleri tablosunda nedenleri açıklanarak gösterilmiştir. 
 
V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 
Yerel, ekonomik kalkınma politikalarının geliştirilmesi, 
Kentin bütüncül gelişimi için görev alanı itibarıyla paydaş olunan diğer kişi, kurum ve kuruluşlar ile 
birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesine önem verilmesi, 
Proje hazırlanması ve sürdürülmesi konusunda eğitimlerin sağlanması. 
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EKLER 
 
-Ek-2 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 dahilinde ki hususlara dayanmaktadır. 
 
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadığını beyan ederim. 26/03/2021 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                           
 

                                                                                                             
 

                                  Bahattin Gümüş 
                           Menteşe Belediye Başkanı 
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