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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 
 
 

 

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sevgili Hemşehrilerim 

Pandemi sürecinin devam ettiği bu dönem halkımız için hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın 

ihtiyaçlarına cevap verecek, insana dokunan sosyal projelerimizi uygulamaya devam ettik.  

11 Mart 2019 tarihinde ülkemizde görülmeye başlanan pandeminin sosyal, ekonomik ve kültürel 

etkisini en az şekilde vatandaşlarımıza hissettirmek için tüm birimlerimizle çalıştık. Belediyemizin 

tüm imkânlarını seferber ederek, pandeminin ilçemizde yayılmasının önüne geçmek ve bu süreçte 

halkımızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmek için çalıştık. 

Pandeminin yanı sıra Muğla tarihimizin en büyük orman yangınını yaşadık. Hepimizi 

derinden üzen yeşil Muğla’mıza kara bir kâbus gibi çöken orman yangınlarına karşı kenetlendik, 

birlikte mücadele ettik. Tüm imkânlarımızı seferber ettiğimiz orman yangınlarında çevre ilçelere de 

destek olduk.  Sert geçen kış mevsiminde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz 

çalıştık. Siyaset değil, hizmet ürettik ve her mahallemize her vatandaşımıza eşit hizmet ilkesi ile 

ulaştık. Pandemi yüzünden yaşanan ekonomik darboğaz nedeniyle belediyemizin gelirlerinde ciddi 

bir azalma olsa da Menteşe Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı zorladık. Tabi bu zorlu süreçte siz 

değerli Meclis Üyelerimiz ile birlikte Menteşemiz için tek vücut halinde, siyasi kimliğe bürünmeden 

uyumlu bir şekilde çalıştık.  

Bugüne kadar kentimizin her alanda gelişmesine sağladığınız katkılarınız ve çalışmalarınız 

için sizlere teşekkür ediyorum. Menteşe Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de aynı uyum ve 

ortak akılla kentimizin daha çağdaş, yeşil alanları ve meydanlarıyla daha estetik, yaşam konforu 

yüksek ve mutlu insanların yaşadığı bir Menteşe yaratmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.  

Sevgi ve Saygılarımla  

 
                       Bahattin Gümüş 
                       Menteşe Belediye Başkanı 
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Yönetici Özeti 

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen yeniliklerin yasal çerçevesini 5018 sayılı 
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli 
kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri oluşturmaktadır. Bu ilkelerin 
uygulanmasında kamu mali yönetimimize dahil edilen temel araçlardan biride performans esaslı 
bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurları stratejik plan, 
performans programı ve faaliyet raporudur. Stratejik plan ve performans programları ile kamu 
idarelerinin temel politika ve hedefleri bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; 
öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığı ile kamu oyuna 
duyurulmaktadır.  

5393 sayılı Belediye Kanunu Stratejik Plan ve Performans Programı ile kamu idarelerinin 
temel politika ve hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; ön görülen 
hedeflere ilişkin gerçekleşmeler faaliyet raporları aracılığı ile kamu oyuyla  paylaşılmaktadır.  

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ile kamu idarelerinin 
stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş 
performans göstergelerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların 
nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu 
hazırlamaları hükme bağlanmıştır. 

2020-2024 Stratejik Planında yer verdiğimiz temel değerlerimiz doğrultusunda  
faaliyetlerimizin verimli, etkili, sürdürülebilir biçimde hizmetlerin sunulması ve kaynakların etkin 
kullanımına destek sağlama amacıyla planlanmaktadır. 
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I- GENEL BİLGİLER:  
     
A- Misyon ve Vizyon 
 
 1- Misyonumuz ( 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. 
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    2- Vizyonumuz ( 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. 

Temel Değerler 
Özgürlük, Eşitlik, Katılımcılık, Sosyal belediyecilik, Güvenilirlik, Şeffaflık, Hesapverebilirlik 

 
 

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar  
 

 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediyenin Görev   
    Yetki ve Sorumlulukları 

 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 
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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. 

  
(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. 
 
 
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 
 
 

Belediyenin Yetki ve İmtiyazları 
          

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

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

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

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

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

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

işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 
sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda 
depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; 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, 

 (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 
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amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. 
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu 

hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç 
gelirleri haczedilemez. 

 
 

5393 Sayılı Kanun Çerçevesinde Menteşe Belediyesi’nin 
Görev Yetki ve Sorumlulukları 

 
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  Belediyesinin  Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
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, 
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korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. 

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 
taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir, bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri 
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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 İlişkin Bilgiler: 
 

1- Fiziksel Yapı: 

 
  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,  İktisadi İşletme Müdürlüğü 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. 

 
 



15 
 

1- Teşkilat  Yapısı 
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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, 21 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.  
      
3 –Teknoloji ve Bilişim Alt Yapısı 
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 teknolojik gelişmelerle sürekli değişime 

uğramaktadır. Amacımız bu sürecin devamlılığını aksatmadan doğru bir şekilde devam ettirmektir. 
Bilişim Sistemi Alt Yapı ve Teçhizat 
Belediyemiz; ana bina ve bu binaya bağlı (fiber kablo ile) diğer Hizmet ve Ek Hizmet 

binaların (6 adet ) sistemleri merkezi olarak  WAN veya WLAN çatısı altında toplanmıştır. Ayrıca 
Park Bahçeler Müdürlüğünün bulunduğu bina ise ADSL ve VDSL olarak VPN ile Ana Hizmet 
binasına bağlanmıştır. Bütün Binalarımızdaki yatay ve dikey Cat5,Cat6 Network kablolama 
altyapısı vardır. 

VPN (Virtual Private Network) Sanal Özel Ağ Uygulaması 
Pandemi döneminde esnek çalışan tüm müdürlüklerimiz personellerinin belediyemiz 

hizmetlerinin aksamaması için kurum dışından güvenli bir şekilde belediye otomasyon ve diğer 
programları kullanmaları sağlanmıştır.  

Yönetim Bilgi Sistemi ve Otomasyonu 
Belediye Otomasyon Programı, 20 Şubat 2017 den itibaren  (Belsis-Net) kullanılmaya 

başlanmıştır. 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren EBYS (Elektronik Belge Yönetimi Sistemi) 
kullanılmaya başlanmıştır. 1 ocak 2022 tarihi itibari ile EBYS İçişleri Bakanlığı E-Belediye Bilgi 
Sistemi kullanılmaya başlanmıştır.  

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 ve 
Şantiyede , Temizlik İşleri Şantiye binalarında, 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. 

 
Yazılım ve Donanımla İlgili Arıza ve Talepler 
Network altyapısı, kullanıcı bilgisayarları Mobil Cihazlar PDKS, Sıramatik   Kiosk Cihazları 

ve diğer Donanımlar ile ilgili sorunlarda kendi teknik ekibimizle çözüm üretmekteyiz. 
Sistemlerimiz KGK(Kesintisiz Güç Kaynağı) ve jeneratörlerle desteklenerek hizmetlerimizin 
vatandaşa kesintisiz bir şekilde ulaşması sağlanmaktadır.  
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1. Hizmet Araçları Listesi 

Belediyemiz Müdürlüklerinde kullanılan araçlara ait liste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- İnsan Kaynakları 
 
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.  

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. 

ARAÇ LİSTESİ 
Sıra No Aracın Cinsi Sayı 

1.  İş Makinesi 20 
2.  Kamyon 15 
3.  Kamyonet 34 
4.  Kamyonet (Kapalı Kasa) 13 
5.  Minibüs 4 
6.  Motorsiklet 5 
7.  Mobilet 6 
8.  Otomobil 12 
9.  Platform 1 
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 
20.  Forklift 1 

Toplam 167 
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Menteşe Belediye Personeli 
 

 
PERSONEL DURUMU 

 
     YIL  MEMUR SÖZLEŞMELİ 

MEMUR 
İŞÇİ Taşeron    TOPLAM 

      
2021 86 26 57 586         755 
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   5- Sunulan Hizmetler: 

 
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.  2021 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 yılına ait Gelir ve Gider İşlemlerimiz Belediye Meclisi  Denetim Komisyonu 
tarafından denetimi yapılmış. 2021 yılı Sayıştay denetimi  yapılmıştır. 
   Gerekli bilgi ve raporlar, Başkanlığa, Bakanlığa, Sayıştay’a ve Kamu Bilgi Sistemine 
Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen sürelerde düzenli olarak gönderilmiştir.   
              2021 yılı içinde yapılan tahsilat işlemi 2021 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 2021 
yılı Gelir tarifesi hakkındaki görüşleri alınarak 2021 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, 08/04/2020 tarih ve 
31093 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. 

 
 
 
 



21 
 

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 
 
         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. 
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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 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 ve 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 CİMER ve 
AÇIK KAPI yolu üzerinden gelen e-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. 
 
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. Defin hizmetlerini 
yürütmek. 
 
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.  

          Belediyeye karşı borçlu olanlar hakkında icra takibi açarak, belediyenin alacağını tahsil 
etmek, Belediyemize ait her türlü idari tasarruf ve işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamak 
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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 mahallelerde 
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, 

Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derce alan sporculara belediye 
meclis kararıyla ödül 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-Yönetim ve iç Kontrol Sistemi 

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- Diğer Hususlar 
- 
 
   II - AMAÇ ve HEDEFLER 

 
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.  

   
A-Temel Politika ve Öncelikler 

 
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. 

 
     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. 
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. 
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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. 

 
B- İdarenin Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler 
 
A1. Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, Estetik Kentsel Alanlar 

Oluşturmak 
H1.1. İnsan ve çevre odaklı çalışmalar yaparak, ulaşımı hızlı, güvenli, erişilebilir ve çağdaş bir hale 

getirmek. 
H1.2. 2024 yılı sonuna kadar ilçemiz kentsel ve doğal sit alanları içerisinde bulunan ve mülkiyeti 

belediyemize ait olan tarihi yapıların restorasyon sayıları arttırılacaktır. 
H1.3. Yaşam Konforu Yüksek Kentsel Alanlar Oluşturmak İçin Planlı, Bilimsel ve Teknik Esaslara 

Uygun Çalışmalar Yapmak ve Kaçak-Ruhsatsız ve İmar Mevzuatına Aykırı Yapılaşmayla 
Etkin Şekilde Mücadele Edilerek Standartlara Uygun Yapılaşmanın Sağlanması. 

H1.4. 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. 

H1.5. Yeni rekreasyon alanlarının yapılması ve mevcutlarının bakımı, geliştirilmesi, halkın yeşil 
alan ihtiyacının karşılanması. 
 

A2. Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler Üretmek 

H2.1. Belediye çalışmalarının halka etkin yöntemlerle duyurulması. 
H2.2. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen ücretsiz kursların geliştirilmesi. 
H2.3. Kentimizin kültürel ve sanatsal gelişimini sağlamak. 
H2.4. Sosyal Belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın desteklenmesi. 
H2.5. Üniversite ile kent ilişkisini kültürel, bilimsel ve akademik alanlarda geliştirecek faaliyetler 

ile ilçemizde gençlere yönelik sosyal ve kültürel mekanların sayısını arttırmak 
H2.6. Kültürel ve sosyal faaliyetlere öncelik verilerek yapılacak faaliyetlerin geliştirilmesi. 

 
A3. Kentsel ve Kırsal Yaşam Arasında Denge Kurarak Çevresel ve Kırsal Gelişimi 

Sağlamak 
H3.1. 2024 yılı sonuna kadar yaşam kalitesini arttırmak üzere kamusal alan ve sosyal, kültürel 

etkinlik yapılabilecek mekânlara yönelik proje ve düzenlemeler yapmak. 
H3.2. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek kentteki ve kırsaldaki vatandaşların bir araya getirilmesi. 
H3.3. Kırsal alanların ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak. 
H3.4. Kooperatif ve kadın üreticilerine yönelik destekleyici hizmetler sağlamak. 
H3.5. 6360 sayılı yasa ile ilçemizde köyden mahalleye dönüşen alanlarda, 2024 yılı sonuna kadar 

vatandaşın ihtiyacını karşılayacak tip projelerin sayısı arttırılacaktır. 
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A4. Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 
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. 

H4.2. Belediyenin veri altyapısını düzenlemek ve daha hızlı doğru hizmet üretebilmek adına kent 
rehber haritasının geliştirilmesi ve etkin denetimlerin yapılması. 

H4.3. Dava ve İcra takiplerinin belediye lehine sonuçlandırılması, müdürlüklerin tereddüt ettiği 
konularda gelen görüşlere cevap vermek, işlemlerin hukuka uygun yapılmasını sağlamak. 

H4.4. Halk Taleplerinin Değerlendirilmesi, Başkanla vatandaşın iletişimini düzenleyen uygulamalar 
yapılması, tüm Resmi Yazışmalarda Hizmetlerin Kalite ve Hızının Arttırılması. 

H4.5. Bilgi güvenliği 5651 Kanun ve siber saldırılara karşı Network yapısının kurulması. 
 
A5. Özellikle dezavantajlı ile güçlendirilmesi gereken gruplara yönelik sosyal eşitsizliklerin 

azaltıldığı, katılımcı, erişilebilir, sağlıklı bir kent oluşturmak 
H5.1. Sosyal eşitsizliklerin giderilmesi için, dayanışma çalışmaları yapmak ve hizmet kapsamının 

genişletilmesi amacıyla diğer kurumlar ve vatandaşla işbirliği içinde olmak. 
H5.2. Çocuklara, gençlere kadınlara, engellilere ve dezavantajlı gruplara sağlık, eğitim ve sosyal 

avantajlar sağlamak, buna yönelik çalışmalar yapmak. 
H5.3. Halkın ve çalışanların sağlığını korumak, geliştirmek, buna yönelik eğitim vermek, sağlık 

taramaları yapmak. 
H5.4. Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadın ve çocuk öncelikli kentsel planlamaların 

yapılması ve kadının güçlendirilmesini teşvik eden hizmetler sunmak. 
H5.5. Kentin sağlığını belirleyen faktörlerin tanımlanması ve bu yönde geliştirici çalışmalar 

yapmak. 
 
 C- Diğer 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 135.000.000,00         122.889.427,54       % 89,75 
GELİR BÜTÇESİ 135.000.000,00     137.862.009,95       % 102,12 
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2021 YILI BÜTÇE GELİRİ OLARAK 
 

 
2021 Yılı Tahmini Gelir Bütçesi 135.000.000,00 TL olarak kabul edilmiş olup, yıl içerisinde  

137.862.009,95.-TL Bütçe Geliri elde edilmiştir. Tahmini Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı % 
102,12  olmuştur.   

 
 

VERGİ GELİRLERİ; 
33.355.150,66

TEŞEBBÜS VE 
MÜLKİYET GELİRİ; 

24.388.206,66

ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR; 
1.016.815,11

DİĞER GELİRLER; 
8.479.940,12

MERKEZİ İDARE 
VERGİ 

GELİRLERİNDEN 
ALINAN PAYLAR; 

57.916.522,40

SERMAYE GELİRLERİ; 
12.705.375,00

ALACAKLARDAN 
TAHSİLATLAR; 0

RED VE İADELER (-); 0

2021 YILI TOPLAM TAHSİLATIN GERÇEKLEŞME 
GRAFİĞİ

TÜRÜ BÜTÇE TAHMİNİ NET GERÇEKLEŞEN 
GELİR ORAN ( % ) 

VERGİ GELİRLERİ 36.330.000,00 33.355.150,66 91,81 
TEŞEBBÜS VE 
MÜLKİYET GELİRİ 

22.005.000,00 24.388.206,66 110.83 

ALINAN BAĞIŞ VE 
YARDIMLAR 

890.000,00 1.016.815,11 114,25 

DİĞER GELİRLER 11.705.000,00 8.479.940,12 72,45 
MERKEZİ İDARE 
VERGİ 
GELİRLERİNDEN 
ALINAN PAYLAR 

58.000.000,00 57.916.522,40 99,86 

SERMAYE GELİRLERİ 6.120.000,00 12.705.375,00 207,60 
ALACAKLARDAN 
TAHSİLATLAR 

0,00 0,00 0,00 

RED VE İADELER (-) 50.000,00 0,00 0,00 
TOPLAM 135.000.000,00 137.862.009,95 102,12 
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2021  YILI BÜTÇE GİDERİ OLARAK 
 

NEV’İ NET BÜTÇE  GERÇEKLEŞEN 
GİDER ORAN ( % ) 

PERSONEL GİDERİ 20.791.360,00 18.951.084,19 91,15 
SOS. GÜV. KUR. DEVLET 
PRİMİ GİDERİ 

3.674.770,00 3.011.660,94 81,96 

MAL VE HİZMET ALIMI 84.275.631,70 76.853.034,74 91,19 
FAİZ GİDERLERİ 605.010,00 584.439,42 96,60 
CARİ TRANSFERLER 3.077.000,00 2.721.366,76 88,44 
SERMAYE GİDERLERİ 23.414.699,94 20.398.996,19 87,12 
SERMAYE TRANSFER 375.990,00 368.845,30 98,09 
YEDEK ÖDENEK 705.060,00 - - 
TOPLAM 136.919.521,64 122.889.427,54 89,75 
 

 
01/01/2021 - 31/12/2021 12 aylık dönemi kapsayan 2021 Mali Yılı Net Gider Bütçesi. 

136.919.521,64.-TL  olarak kabul edilmiş olup, yıl içerisinde  122.889.427,54  .-TL Harcama 
yapılmıştır. Net Gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 89,75 olarak gerçekleşmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 

PERSONEL GİDERİ; 
18.951.084,19

SOS. GÜV. KUR. 
DEVLET PRİMİ 

GİDERİ; 3.011.660,94

MAL VE HİZMET 
ALIMI; 76.853.034,74

FAİZ GİDERLERİ; 
584.439,42

CARİ TRANSFERLER; 
2.721.366,76

SERMAYE GİDERLERİ; 
20.398.996,19 SERMAYE TRANSFER; 

368.845,30

YEDEK ÖDENEK; 0

2021 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ 
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2-Temel Mali Tablolara İlişkin açıklamalar 
Giderlerin Detaylı Açıklama Tablosu 

 
2021 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 

  1.520.000,00 29.150,00 29.150,00 1.520.000,00 1.199.225,00  78,90 

İnsan Kay. Müd. 
  905.000,00 16.750,00 16.750,00 905.000,00 774.285,83  85,56 

Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 

19.467,12 1.205.000,00 170.100,00 345.100,00 1.049.467,12 744.547,90  70,95 

Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

  16.813.000,00 185.100,00 10.520.940,00 6.477.160,00 4.987.472,44  77,00 

Hukuk İşleri 
Müdürlüğü 

  642.000,00 600 600 642.000,00 382.103,81  59,52 

Basın Yay. ve 
Halk İliş. Müd. 

  1.890.000,00 258.300,00 258.300,00 1.890.000,00 1.331.503,96  70,45 

Destek Hiz. 
Müdürlüğü 

47.846,65 11.700.000,00 6.625.500,00 249.500,00 18.123.846,65 17.135.145,13 503.486,70 94,54 

Emlak İstimlak 
Müdürlüğü 

  3.095.000,00 425.000,00 1.940.000,00 1.580.000,00 1.316.941,97  83,35 

Fen İşleri 
Müdürlüğü 

1.261.522,99 47.555.000,00 9.329.200,00 7.579.000,00 50.566.722,99 46.318.101,26  91,60 

İmar ve Şehircilik 
Müd. 

  1.535.000,00 60.000,00 210.000,00 1.385.000,00 888.155,53 211.220,00 64,13 

Kültür ve Sos. İşler 
Müd 

  3.927.080,00 618.385,00 618.385,00 3.927.080,00 3.006.184,12  76,55 

Park ve Bahçeler 
Müd. 

358.416,48 15.125.000,00 1.365.550,00 1.355.550,00 15.493.416,48 13.999.518,32  90,36 

Sağlık İşleri 
Müdürlüğü 

232.268,40 1.450.000,00 106.500,00 226.500,00 1.562.268,40 1.075.000,28  68,81 

Temizlik İşleri 
Müdürlüğü 

  14.860.000,00 4.360.100,00 1.870.100,00 17.350.000,00 16.958.474,66  97,74 

Yazı İşleri 
Müdürlüğü 

  855.000,00 167.900,00 37.900,00 985.000,00 757.387,09  76,89 

Zabıta Müdürlüğü   2.835.000,00 278.410,00 193.400,00 2.920.010,00 2.873.387,14  98,40 

Etüt ve Proje 
Müdürlüğü 

  835.000,00 3.500,00 103.500,00 735.000,00 396.194,18  53,90 

Muhtarlık İşleri 
Müd. 

  270.000,00 -  -  270.000,00 133.989,11  49,63 

Yapı Kontrol 
Müdürlüğü 

  2.540.000,00 183.000,00 313.000,00 2.410.000,00 2.076.429,20  86,16 

Gençlik ve Spor 
Hiz. Müd. 

  370.000,00 107.230,00 67.100,00 410.130,00 235.466,24  57,41 

İşletme ve 
İştirakler Müd. 

  5.072.920,00 1.723.400,00 78.900,00 6.717.420,00 6.299.914,37  93,78 

Toplam 1.919.521,64 135.000.000,00 26.013.675,00 26.013.675,00 136.919.521,64 122.889.427,54 714.706,70 89,75 
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Gelirlerin Detaylı Açıklama Tablosu 
 
 

2021  YILI GELİRLERİNİN DETAYLI AÇIKLAMA TABLOSU 
 

 
Gelirin Nev’i Bütçe ile Tahmin 

edilen 
Devreden Gelir 
Tahakkuku 

2021 Yılı 
Tahakkuku 

Toplam 
Tahakkuk 

2021 Yılı 
Tahsilatı 

Tahsilattan .
Red İade. 

2021 
Net Tahsilatı 

Tahs. 
Oranı 
(%) 

Vergi Gelirleri 36.330.000,00 8.216.840,88 34.646.142,49 42.862.983,37 33.679.235,64 324.084,98 33.355.150,66 77,81 
Teşebbüs Ve 
Mülkiyet Geliri 22.005.000,00 10.973.777,63 15.914.838,11 26.888.615,74 24.518.158,37 129.951,71 24.388.206,66 90,70 
Alınan Bağış Ve 
Yardımlar 890.000,00  - 1.298.297,51 1.298.297,51 1.298.297,51 281.482,40 1.016.815,11 78,31 

Diğer gelirler 69.705.000,00 4.123.282,25 70.683.154,59 74.806.436,84 67.107.989,68 711.527,16 66.396.462,52 88,75 
Sermaye Gelirleri 6.120.000,00   12.705.375,00 12.705.375,00 12.705.375,00   12.705.375,00 100 
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 135.000.000,00 23.313.900,76 135.247.807,70 158.561.708,46 139.309.056,20 1.447.046,25 137.862.009,95 86,94 
Net Bütçe Geliri 135.000.000,00 23.313.900,76 135.247.807,70 158.561.708,46 139.309.056,20 1.447.046,25 137.862.009,95 86,94 

 
 

 
 
 
 
 
 



33 
 

           
Yukarıda Gelir tablosunda görüldüğü gibi Toplam Gelir Tahakkukunun % 86,94’ü  tahsil 

edilmiştir. Yol Harcamalarına Katılma Payı Tahakkuku 2012 yılı tahakkukuna girmiş, fakat taksitli 
yatırmak isteyenlerin taksitleri 2021 yılında da tahsil edilmeye devam edilmiştir. Taksitli tahsilat 
olmasaydı tahsilatın toplam tahakkuka oranı daha da yüksek olacaktı.  
          Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimizde toplam tahakkukun % 90,70’i tahsil edilmiştir.  
 
3-Mali Denetim Sonuçları 

          
Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2021 yılı İç Mali Denetimi Meclis Denetleme 

Komisyonu tarafından 2022 yılı Mart ayı içerisinde denetimi yapılmıştır. 
2021 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 incelenmiştir.  

2021 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.  
 2021 yılı Sayıştay Başkanlığının Denetim Programında belediyemiz yer almadığından  denetim 

yapılmamıştır. 
  

4- Diğer Hususlar 
  
2022 Mali yılı içerisinde Belediyenin 2021 yılı Kesin Hesabı düzenlenmiş ve 2023 Yılı 

Bütçesinin hazırlıkları başlatılacaktır.   
Belediyemizin 2021 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. 

           
01/01/2021 - 31/12/2021 12 aylık dönemi kapsayan 2021 Mali Yılı Net Gider Bütçesi 

136.919.521,64.-TL olup, yıl içerisinde 122.889.427,54.-TL Harcama yapılmıştır. Tahmini Gider 
bütçesinin gerçekleşme oranı % 89,75 olarak gerçekleşmiştir.  
              
          2021 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: 2021 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. 2022 yılı içinde 2021 yılına 
ait hesap ve işlemlerimiz Belediye Meclis Denetim Komisyonu tarafından denetimi yapılmıştır. 
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Gerekli bilgi ve raporlar, Başkanlığa, Bakanlığa, Sayıştay’a ve Kamu Bilgi Sistemine Kanun 
ve Yönetmeliklerde belirtilen sürelerde düzenli olarak gönderilmiştir. 

   
c) Gelir Servisi Hizmetleri: 2021 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  

mahalleler 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 Bilgileri 

 
1-  Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri 
 
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, 
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. 
             
1.1.2 Yazı İşleri Müdürlüğü 
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 %100’ e çıkarmak. 
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. 
PG. 4.4.4. Tüm gelen giden evrakların EBYS’ye kayıt yapılması, talep sahiplerinin SMS ile 
bilgilendirilmesi 2020-2024 yılları arasında % 100’e çıkartmak. 
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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:8.275 Dilekçe:13.340 toplamda 21.615’dir.   

Kamu kurum ve kuruluşlara, tüzel ve gerçek kişilere, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve PTT 
aracılığıyla Giden Evrak:13.004’dür. 

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. 690 çiftin evlenme 
işlemi gerçekleştirilerek evlenme bildirimleri İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne zimmet karşılığı teslim 
edilmiştir. Evlenme izin belgesi için müracaatta bulunan 15 çifte evlenme izin belgesi verilmiştir. 
Meclis Çalışmaları:  

            Belediye Meclisimiz; 2021 yılı içerisinde 12 toplantı yapmış ve 139 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. 2021 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 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; 
 01.01.2021 – 01.07.2021 tarihleri arasında; 
1.Cumhur ÇOBAN, 2.Çiğdem BAŞARIR SANDIKÇIOĞLU, 3.Teslime GÜVEN DOĞRAMACI 
 
 08.07.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında; 
1.Cumhur ÇOBAN,2.Tuncay ONARGAN, 3.Esin Ayşe ATIL 
 
 Encümende görev yapmıştır. Dönem içinde encümenimizde 50 oturum yapılmış, 1.152 
adet karar üretilmiştir. Encümen kararları yazılmış ve 2021 yılına ait encümen karar özet defteri 
bilgisayar ortamında düzenlenmiştir. Encümen karar ve gündemleri her encümen toplantısından 
önce Başkanlık Makamına sunulmuştur. 
       
1.1.3 Mali Hizmetler Müdürlüğü 
 
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 :  2021 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. 2022 yılı içinde 
2021 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 :  2021 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. 
 
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 (%) 

 
 

             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. 

     Stratejik yönetim uygulaması, stratejik plan hazırlanması, performans programı ve 
performansa dayalı bütçe hazırlanması, Faaliyet raporları izleme ve değerlendirme sistemi 
sağlanmıştır. 

 
 
    1.1.4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  
 
           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) 
PG.5.3.4 Çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yapmak (Adet) 
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Memur Personel İle İlgili Yapılan İşlemler 
-Müdürlüğümüze gelen dilekçe ve iş talepleri günlük olarak cevaplandırıldı. ) 
-Memur Personelin kademe derece terfi ve intibak işlemleri yapıldı. ( 86  kişi ) 

-Eğitim süresi içinde stajyer öğrenci maaşları yapıldı. (4 kişi ) 

-Nakil ve açıktan atanan memurlardan etik sözleşme, mal bildirimi ve aile yardım bildirimleri 
alındı. (6  kişi ) 

-Memur personelin raporları hastalık iznine dönüştürüldü. 

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

-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. ( 83  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. 

İşçi Personel İle İlgili Yapılan İşlemler 

-Personelin izinleri bilgisayara ve izin defterlerine kaydedildi. 
-Rapor alan İşçi Personelin raporları SGK ya işlenerek rapor paraları vezneye yatırtıldı. 
-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. (57  kişi ) 
-5.10.15 ve 20 yıllık olan personellere ( 11  kişi)  kıdem teşvik primleri ödendi. 
-İşçi personelin özlük işlemleri yapıldı.  ( 57  kişi ) 
-İşçi Personelin emeklilik işlemleri yapıldı. (4 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. (  57  kişi ) 
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Sözleşmeli Personeller İle İlgili İşlemler 
 

-2021 Yılında Belediyemizde  26  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. ( 26  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. (Mehmet SİVRİ) 
-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 İşleri Müdürlüğü 
  

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

Sıra No  İşin Adı  Sözleşme Bedeli 
1 Akaryakıt Mal Alımı 3.303.300,00 

2 Demir Malzemesi Alımı 879.000,00 

3 İnsaat Malzemesi Alımı 559.750,00 

4 Hazır Beton Alımı 1.061.000,00 

5 Muhtelif Yollarda Plentmiks Temel Yapılması İşi 3.140.972,80 

6 Pazaryeri Uzay Çatı Kafes Siztemini Öreten Trapez 
Saçlarının Değiştirilmesi İşi 573.958,00 

7 Hazır Beton Alım İşi 1.160.000,00 

8 Demir Malzemesi Alım İşi 1.365.300,00 

9 Rotmiks Yama Malzemesi Alım İşi 194.000,00 
 

Araç Alımları 

Sıra No Araç Cinsi TL 

1 
Ford transit kamyonet 350L-treno 4*2 arka Euro 
6,2 dizel çift kabin 4x2 arka Euro 6.2 dizel 6+1 düz 
vites camlıvan  

288.805,57 TL 

2 Ford tourneo courier titaniun ecoblue 4x2 ön Euro 
6.2  dizel camlıvan  191.343,79 TL 

 
a.Müdürlüğümüzün 2021 yılında yaptığı çalışmalar 

 
 

b. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Tarafından Mahallelerimizde ve Kent Merkezinde 
Yapılan Çalışmalar 

 
b.1. Akçaova Mahallesi 

 Muhtelif güzergâhlarda, beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Mahalle içerisindeki farklı güzergahlarda imar yolu açım çalışmaları yapılmıştır. 
 Mahalle içi yollarda rotmiks ve parke ile yol bakım onarım ve tamirat işleri yapılmıştır 

İşin adı Miktarı 
Beton Yol Yapım 110,150 m2 
Projeli beton parke 20.000 m2 
Kilit Parke Taşı Döşeme İşi 59.050 m2 
Çok Amaçlı Alan 3 
Tesviye Bakım Onarım 550 km 
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 Mülkiyeti belediyemize ait işyerlerinde, çatı aktarım ve bakım onarım işleri yapılmıştır 
 Muhtelif güzergâhlarda yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 

           

 

 
b.2. Akkaya Mahallesi 

 Mahalle içinde 1 km yol açma çalışmaları yapıldı 
 Muhtelif güzergahlarda yol çakıllama ve tesviye işleri yapıldı 
 Akkaya ve Yeşilyurt Mahallesi Arası bağlantı yolunda çakıllama ve tesviye çalışmaları 

yapıldı 
 Akkaya İlkokulu bahçesi kilit parke tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
 Akkaya İlkokuluna3 adet bank verilmiştir. 
 Kapalı düğün salonunun merdiven ve korkuluklarının montajı yapılmıştır. 
 Periyodik olarak rotmiks ile yol bakım onarım ve tamirat işleri yapılmıştır. 
 Çok amaçlı sosyal alan mutfak ve tuvaletlerinde boya badana işleri yapılmıştır. 
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b.3. Akyer Mahallesi 
 Muhtelif güzergahlarda greyder ile yol tesviye işleri yapıldı. 
 Muhtarlık Binası mutfak tezgahı montajı yapıldı. 
 Mahallede muhtarlık binası yapıldı. 
 Mahallede içinde muhtelif güzergahlarda yol tesviye ve çakıllama çalışmaları yapıldı. 
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b.4. Algı Mahallesi 
 Mahalle içinde 5 farklı güzergahta toplam 2700 m2 beton yol kaplama çalışmaları 

yapılmıştır. 
 İlkokul binası boya badana işleri ve çatı tamiratı yapılmıştır. 
 Muhtelif  arazi yollarında yol tesviye işleri yapıldı 
 Bazı yollarda yol çakıllama ve tesviye işleri yapıldı 
 İş makinesi ile mezar kazma işleri yapıldı 
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b.5. Avcılar Mahallesi  
 Mahalle içinde sathi asfalt yol kaplama çalışması yapıldı 4,5 km 
 Muhtelif yerlerde büz yerleştirme işi yapıldı 
 Muhtelif yollarda yol tesviye ve çakıllama çalışması yapıldı. 

 

  

 
 

b.6. Bağyaka Mahallesi 
 Çok amaçlı sosyal alan bahçesinde, çakıl serimi, soğuk hava deposu ve kapalı mutfak tabanı 

mermer kaplama işleri yapılmıştır. 
  Muhtelif yollarda parke ve rotmiks ile yol bakım onarım ve tamirat işleri yapıldı. 
 İş makinası ile mezar kazma çalışmaları yapıldı 
 Şenkale Mevkiinde heyelan nedeni ile kapanan yollarda, yol ulaşıma açılmıştır. 
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 Aşırı yağış nedeniyle ulaşımda zorluk yaşanan yollarda şarampol açımı, çakıllama ve 
tesviye çalışmaları yapılmıştır. 

 Şenkale Mevkii yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
 Umumi tuvalet yapım çalışmaları başlamıştır. 
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b.7. Balıbey Mahallesi 

 Muhtelif güzergahlarda kilit beton parke ile yol bakım onarım ve tamirat çalışmaları 
yapılmıştır. 
 

  

 
b.8. Bayır Mahallesi 

 Muhtelif güzergahlarda beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. (2600 m2)  
 Muhtelif yollarda greyderle yol açma çalışmaları yapılmıştır.  
 Yumaklı yolunda, yayla yollarında ve mahalledeki muhtelif yollarda greyder ile yol tesviye 

çalışmaları yapılmıştır.  
 Mahalledeki muhtelif yollarda ve baraj yolu, sanayi yollarında rotmiks ile yol bakım ve 

onarım çalışması yapılmıştır. 
 Bayram vb. etkinlikler kapsamında çevre süsleme ve bayrak asma işleri yapıldı 
 Açık sosyal alan basket pota montaj çalışmaları yapıldı 
 Yumaklı Mevkii orman yangını müdahale ve soğutma çalışmalarına ekiplerimizce katılım 

sağlanmıştır. 
 Cumhuriyet parkı badana boya işi yapıldı 
 Pazar yeri boya ve bakım, onarım, tadilat işleri yapıldı 
 Sağlık Ocağı çadır kurma çalışmaları yapıldı 
 İpek böceği yetiştirme alanına tel örgü çekildi 
 Jandarma parke bordür çalışmaları yapılmıştır 
 Boğa güreşi Alanı Hazırlama çalışmaları yapılmıştır. 
 Mülkiyeti belediyemize ait sanayi dükkânlarında çatı oluk imalatı yapılmıştır. 
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b.9. Bozyer Mahallesi 
 Mahalle içinde beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır (600 m2) 
 Mahalle içinde muhtelif güzergahlarda greyder ile yol tesviye ve bakım çalışmaları yapıldı 
 İş makineleri ile alan düzenleme işleri yapıldı 
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b.10. Camikebir Mahallesi 
 Muhtelif yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 

 

 
b.11. Çakmak Mahallesin 

 Mahalle içerisinde sathi asfalt kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Muhtelif güzergahlarda şarampol temizleme çalışmaları yapıldı  
 Muhtelif yerlerde büz yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 

 

 

b.12.Çamoluk Mahallesi 
 Mahallede bulunan çakıl ocağında düzenleme işi yapıldı 
 Çok amaçlı sosyal alanda istinat duvarı yapıldı 
 Mahallede bulunan yolda açma çalışması yapıldı 
 Muhtelif güzergahlarda yol tesviye ve bakım çalışması yapıldı 
 Orman yangınlarında ekiplerimizce müdahaleler yapılmıştır. 

 
 
 
 

http://www.mentese.bel.tr/mahallelerimiz/camikebir-mahallesi/
http://www.mentese.bel.tr/mahallelerimiz/camikebir-mahallesi/
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b.13.Çaybükü Mahallesi 
 Muhtelif yollarda üst kaplama bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır.  
 Mahallede bulunan köprüde tamirat işleri yapılmıştır.  
 Tehlike arz eden okul deposunda, yıkım çalışması yapıldı 
 Bayrak direği yeri hazırlama işleri yapıldı 
 Muhtelif güzergahlarda yol genişletme çalışmaları yapıldı 
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b.14. Çırpı Mahallesi 
 Mahalle içerisindeki muhtelif yollarda greyder ile yol tesviye işleri yapıldı 
 Mahallede bulunan yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı. 
 Kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıldı  
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b.15. Çiftlik Mahallesi 
 Mahalle içerisinde mülkiyeti belediyemize ait dükkanların çatısı yapıldı 
 İş makinesi ile mahallede bulunan park alanında düzenleme çalışmaları yapıldı 
 Kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıldı 
 Köy meydanında oturma alanı yapıldı 
 Çiftlik Mahallesi ile  Yeniköy Mahalleleri arasında bulunan bağlantı yolunda tesviye ve 

çakıllama çalışmaları yapıldı 
 Muhtelif güzergahlarda yol bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
 Mahalle içerisinde bulunan muhtelif yollarda yol çakıllama ve tesviye çalışması yapıldı 
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b.16. Dağdibi Mahallesi 
 Mahalle içerisinde bulunan parke ve asfalt yollarda, yol bakım onarım ve tamirat işleri 

yapıldı. 

 
 
 

b.17. Dağpınar Mahallesi 
 Alicin Mevkiinde yol açma, çakıllama ve tesviye çalışması yapılmıştır.  
 Mahalle içi muhtelif yollarda periyodik olarak yol bakım onarım ve tamirat çalışmaları 

yapılmıştır. 
 Muhtelif güzergahlarda, beton büz yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 
 Mahalle içerisinde 4 farklı güzergahta taş istinat duvar çalışmaları yapılmıştır. 
 2 farklı güzergahta kadastral yol açımı çalışmaları yapılmıştır 

 

 
 



54 
 

 
 

b.18. Denizova  Mahallesi 
 Mahalle içinde 6 farklı güzergahta beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Çok amaçlı sosyal alan wc ve açık mutfak tadilat çalışmaları yapılmıştır. 
 Kadastral yol açım çalışmaları yapılmıştır. 
 Tarım arazileri ve muhtelif yollarda çakıllama, tesviye ve büz yerleştirme çalışmaları 

yapılmıştır. 
 Mahalle içi muhtelif yollarda periyodik olarak yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları 

yapılmıştır. 
 İş makinası ile taş duvar örme çalışmaları yapılmıştır. 
 Buzlanma nedeniyle tuzlama çalışmaları yapılmıştır. 
 Denizova İlköğretim ve Ortaokulu bahçesi kilit parke kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
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b.19. Derinkuyu Mahallesi 
 Mahallede taş istinat duvarı yapılmıştır. 
 Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılmıştır. 
 Çok amaçlı sosyal alanda kullanılmak üzere 100 adet sandalye muhtarlığa teslim edilmiştir. 
 Hayıtlı Mevkii yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
 Kadastral yol açım çalışmaları yapılmıştır. 
 Tarım arazilerine ulaşan yollarda çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
 Kestane Mevkii çok amaçlı sosyal alan yapımı çalışmaları başlamıştır. 
 İş makinası ile mezar kazma işleri yapılmıştır. 
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b.20. Doğan Mahallesi 
 5 farklı güzergahta beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Eski okul binası bahçesi taş istinat duvarı yapılarak, zeminde çakıllama ve tesviye 

çalışmaları yapılmıştır. 
 Yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
 Yol asfalt ve parle yollarda bakım, onarım  ve tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
 Yol kenarlarına bordür çekilmiştir. 

 

 

 
 

b.21. Dokuzçam Mahallesi 
 Mahalle içerisindeki muhtelif güzergahlarda çakıllama, büz açma ve şarampol temizleme 

çalışmaları yapılmıştır 
 Kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılmıştır. 
 Çavdar Sokakta yol tesviye işleri yapılmıştır. 
 Mahalle içindeki stabilize yollarda tesviye işleri yapıldı 
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b.22. Düğerek Mahallesi 
 Ali Fuat Ardıç Caddesinde sathi kaplama çalışmaları yapıldı 
 Mahalle genelinde muhtelif yollarda yol bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı. 
 Mahalle içerisinde farklı güzergahlarda kilit beton parke ile yol bakım onarım ve tamirat işi 

yapıldı.  
 Düğerek okulunda tel çit çekme işleri yapıldı  
 Farklı güzergahlarda yol çakıllama işi yapıldı  
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b.23. Emirbeyazıt Mahallesi 
 Muhtelif güzergahlarda beton yol kaplama çalışması yapıldı  
 2. El otopazarı parke tamirat ve bakım işleri yapıldı 
 Belediyemize ait dükkanlarda tadilat işleri yapıldı 
 Mahalle içerisinde bulunan parke, asfalt ve beton yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri 

yapıldı 
 Ethem Serim Sokak  ve Çakırlar Sokak yolunda beton parke üst kaplama çalışmaları yapıldı 
 Mahallede muhtelif yollarda kaldırım ve bordür tamir, bakım ve yapım işleri yapıldı. 
 Ethem Serim Sokakta merdiven basamağı ve rögar kapağı düzenleme işleri yapıldı 
 Kurşunlu Camii restorasyonu kapsamında enkaz atılması çalışmaları yapıldı 
 Şehit Kazım Çağlar Caddesinde yaya kaldırımı imalatı yapıldı 
 Buzlamaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldı 
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b.24. Esençay Mahallesi 
 Muhtelif güzergahlarda sathi asfalt kaplama çalışmaları yapıldı. 
 Düğün salonunda tuvalet ve istinat duvarı yapıldı  
 Eski düğün salonunda çatı tamirat çalışmaları yapıldı 
 Mahalle içerisindeki stabilize yollarda tesviye işleri yapıldı 
 Köy meydanına kamelya yapıldı 
 Köy Meydanı tuvalet yıkım ve yapım İşleri yapıldı 
 Mahallede bulunan metruk binanın yıkım işleri yapıldı 
 Asfalt, parke ve beton yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı. 
  Muhtelif yollarda yol tesviye, çakıllama ve büz yerleştirme çalışması yapıldı 
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b.25. Fadıl Mahalle 
 Mahallemizde çok amaçlı alan ve ek yapılar yapıldı 
 çok amaçlı alanda içme suyu hattı kazı çalışmaları yapıldı 
 Mahalle içerisindeki stabilize yollarda tesviye işleri yapıldı 
 Kapanan yollarda açma çalışması yapıldı 
 Muhtelif yollarda yol tesviye ve çakıllama çalışmaları yapıldı 
 Mahallede bulunan okulun çatısında kiremit aktarma işi yapıldı 
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b.26. Gazeller Mahallesi 
 Muhtelif yollarda büz yerleştirme çalışması yapıldı 
 Muhtelif yollarda rotmiks ile yol bakım, onarım ve tamirat çalışması yapıldı 
 Çok amaçlı sosyal alan düzenleme çalışmaları yapıldı 
 Mahalle içerisindeki stabilize yollarda tesviye işleri yapıldı 
 Muhtarlığa çıkma beton parke taşı teslim edildi. 
 Arap Gölü Mevkiinde heyelan nedeniyle kapanan yolda, yol açım çalışmaları yapıldı 
 Şarampol temizleme işleri yapıldı 
 Yol tesviye, çakıllama ve düzenleme işleri yapıldı 
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b.27. Göktepe Mahallesi 
 Mahallede bulunan Metruk binada yıkım işleri yapıldı 
 muhtarlık binası sıva boya işleri yapıldı 
 Muhtarlık Binasında yenileme çalışmaları yapıldı 
 Mahalle içerisindeki muhtelif yollarda rotmiks ile yol bakım ve onarım çalışması yapıldı 
 Sarhoş Çayı dere ıslahı yapıldı 
 Mahalle içerisinde halka açık tuvalet yapıldı 
 Mahallede muhtelif güzergahlarda yol çakıllama çalışması yapıldı 
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b.28. Gülağzı Mahallesi 
 Yol üst kaplama öncesi yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları yapılmıştır. 
 4 farklı güzergahta beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 1000 m2 beton kilit parke kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Rutin olarak belirli aralıklarla yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
 İmar yolu açma, çakıllama, tesviye ve büz yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 
 Şarampol temizliği çalışmaları yapılmıştır. 
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b.29. Günlüce Mahallesi 
 Mahallede bulunan muhtelif güzergahlarda çakıllama ve tesviye çalışmaları yapıldı 
 Mahalle içi yolda 250 m² taş duvar yapılmıştır. 
 Mahalle içerisindeki yollarda yol bakım, onarım ve tamirat işi yapıldı. 

 

  

 
 

b.30. Hacırüstem Mahallesi 
 

 Mahalle içerisindeki muhtelif yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
 Buzlama nedeniyle tuzlama çalışmaları yapıldı. 

 
 

b.31. İkizce Mahallesi 
 Mahalle içi muhtelif yollarda beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır (1000m2) 
 Mahalle içerisindeki farklı noktalara büz yerleştirme çalışması yapıldı 
 Muhtelif yerlerde yol açma çalışmaları yapıldı 
 İlçe sınırlarımız içerisinde mevsim yağışları kar ve yağmur nedeniyle olumsuz etkilenen 

veya kapanan tüm yollarda gerekli bakım, onarım ve yol açım çalışmaları yapıldı 
 İkizce-Kozağaç Mahalleleri arası bağlantı yolu rotmiks ile yol bakım ve onarım işi yapıldı. 
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b.32. Kafaca Mahallesi 
 Farklı güzergahlarda yol açma çalışmaları yapıldı 
 Mahalle içi muhtelif yollarda beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır  
 Mahalle içerisindeki stabilize yollarda tesviye işleri yapıldı 
 Okul Bahçesinde Tel Çit Çekim İşi yapıldı 
 Kısık Mevkii yol tesviye çalışmaları 
 Mahalle içerisindeki yollarda yol bakım, onarım ve tamirat işi yapıldı 
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b.33. Karacaören Mahallesi 
 Mahallede bulunan köprüde tamir işleri yapılmıştır.  
 Muhtelif güzergahlarda Sathi asfalt kaplama İşi yapıldı 

 

 
 
 

b.34. Karamehmet Mahallesi 
 Muhtelif yollarda yol bakım ve onarım çalışmaları eta etap yapılmaktadır. 
 Menteşe Evleri taş duvar yapım işi  
 Menteşe Evleri tel çit çekme işi 
 Nazmi Zehra İyibilir okulu bahçesi parke kaplama çalışması 
 Ümit sokak levha dikme işi  
 Galericiler Sitesi parke yol ve alan kaplama yapım işi  
 Sekibaşı caddesi kilit parke yol yapım çalışmaları 
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b.35. Karşıyaka Mahallesi 
 Vali Recai Güreli ilköğretim okulu yağmur iniş boruları tamirat çalışmaları yapılmış olup; 

talep edilen boya malzemesi verilmiştir. 
 Anfi Tiyatro alanı mutfak ve çevresi boya badana işleri yapılmıştır. 
 Süleyman Sırrı Baba Sokak beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Beton yol tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
 Periyodik olarak yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
 Karlı ve buzlu havalarda yol tuzlama çalışmaları yapıldı. 
 İmar yolu açma çalışmaları yapılmıştır. 
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b.36 Kıran Mahallesi 
 Kaçak yapıların yıkım çalışmaları yapılmıştır. 
 İlköğretim okulu çatısı tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
 Periyodik olarak yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
 Mahalle meydanında kullanılmak üzere 2 adet bank verilmiştir. 
 100 adet sandalye verilmiştir. 
 Karlı ve buzlu yollarda tuzlama çalışmaları yapılmıştır. 
 Yol çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
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b.37 Kiramettim Mahallesi 
 Mahalle içerisindeki muhtelif yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
 Buzlanma nedeniyle tuzlama çalışmaları yapıldı 

 
b.38. Kozağaç Mahallesi 

 Kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yapılmıştır. 
 Muhtarlık binasının çatı tamiratları yapılmıştır 
 Rotmiks ile yol bakım onarım ve tamirat işleri yapılmıştır. 

 
 



71 
 

 
 

b.39. Kötekli Mahallesi 
 Muhtelif güzergahlarda imar yolu açma çalışmaları yapılmıştır. 
 Muhtelif sokaklarda yol ve kaldırım bakım, onarım ve tamirat çalışması yapıldı 
 Toki bölgesi yaya yolu yapılmıştır  
 132 ve  232. Sokakta asfalt üst kaplama çalışması yapıldı 
 Muhtelif yollarda beton yol üst kaplama çalışması yapıldı 
 Kötekli Mahallesi Gençlik Merkezinde (Muhtarlık binası) bakım, onarım ve tadilat 

çalışmaları yapıldı 
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b.40. Kuyucak Mahalle 
 Kaçak yapıların yıkım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 Kadastral yol açım çalışmaları yapılmıştır. 
 Periyodik olarak asfalt yollarda bakım onarım çalışmalar yapılmıştır. 
 Yol kenarındaki tehlike arz eden obruk, beton dökülerek kapatılmıştır. 
 Küçük Kuyucak Cami minare temeli iş makinası ile kazılmıştır. 
 Kuyucak Akyaka arası 1 km’lik bağlantı yolunda genişletme çalışmaları yapılmıştır.  
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b.41. Kuzluk Mahallesi 
 Muhtelif yollarda iş makinesi ile yol tesviye ve yol çakıllama çalışması yapıldı  
 Asfalt ile yol üst kaplama çalışması yapıldı 
 Mahalle içi muhtelif saha-alanlarda tesviye çalışması yapıldı 
 Mahalle içerisinde farklı güzergahlarda beton kilit parke ile yol üst kaplama çalışması 

yapıldı 
 Kardan kapanan yollarda kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı 
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b.42. Meke Mahallesi 

 Kar küreme çalışmaları yapılmıştır. 
 Çok amaçlı sosyal alanda kullanmak üzere 120 sandalye muhtarlığa teslim edildi. 
 Muhtarlık binasına çalışma masası teslim edildi. 
 Tarım arazilerine ulaşan yollarda büz yerleştirme, çakıllama, tesviye ve dolgu işleri 

yapılmıştır. 

 

 
 
 

b.43. Muratlar Mahallesi 
 Mahallemizde düğün, nişan vb etkinliklerde kullanılmak üzere çelik konstriksiyonlu 416 m2 

alana sahip çok amaçlı alan yapılmıştır. 
 Çok amaçlı sosyal alanda otopark alanı, wc ve yemek pişirme alanı yapılmıştır. 
  yapım işi 
 Dere temizliği ve büz yenileme çalışmaları yapılmıştır. 
 Muhtelif güzergahlarda yol tesviye ve çakıllama çalışmaları yapıldı 
 Sathi asfalt yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
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b.44. Muslihittin Mahallesi 
 Nazım Hikmet parkı etrafı kaldırım yenileme çalışmaları yapıldı 
 Sekibaşı caddesi, Cemal Karamuğla, Mehmet Zekai Özbek Sokak, Kadıoğlu Sokak ve Hacı 

Şerif Ağa Sokak ihale kapsamında parke yol üst kaplama çalışması yapıldı 
 Dönence Sokak, Drenç sokak, Üçler Sokak, 23. Sokak Kahramanlar Sokak, Mehmet Zekai 

Özbek Sokakta Hafız Sabri Sokakta Şehnaz ve Kadıoğlu Sokak sokak yol ve kaldırım 
tamirat işleri yapıldı 

 Belediyemiz spor tesislerinde halısaha tuvalet çatısı ve büfe çatısı bakım ve onarımı ve 
genel bakım ve onarım işleri yapıldı 

 Tapu Müdürlüğü deposu düzenleme işi yapıldı 
 Muhtarlık binası tadilat işleri yapıldı 
 Akyol Cami bahçesi kilit parke ile kaplama yapıldı 
 Güneş Evi parkı atık su gideri alt yapı tamiratı yapıldı 
 muhtelif asfalt, parke ve beton yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
 Sabri Acarsoy Okulu parke tamirat işleri yapıldı 
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b.44. Müştakbey Mahallesi 

 Mahalle içerisindeki muhtelif yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
 Buzlanma nedeniyle tuzlama çalışmaları yapıldı 

 
b.46. Orhaniye Mahallesi 

 Muhtelif asfalt, parke ve beton yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
 32 Evler bölgesi sathi asfalt kaplama çalışması yapıldı 
 Muhtelif yollarda hız kesici kasis yapıldı (Birlik Sokak, Şehit Asteğmen Yıldıray 

Çeltiklioğlu Caddesi, TÜRDÜ Okul Önü vb.) 
 Alt yapı çalışmaları nedeni ile bozulan yollarda üstyapı tamirat işleri yapıldı 
 Dere istinat duvarı yapıldı 
 İsmet Çatak Caddesi üzerinde belediyemize ait büfe ve alanda düzenleme çalışmaları yapıldı  
 Karabağlar Yaylası yollarında kanal temizleme işleri, imar yolu açma işleri ve yollarda 

bakım, onarım,  tesviye işleri yapılmıştır. 
 Karabağlar yaylası köprü inşaa ve mevcut köprülerin bakım onarım çalışmaları, enkaz 

kaldırma ve bilgilendirme levha montajı yapıldı  
 Kireç Sanayi bölgesi kavşak düzenleme işi yapıldı 
 Mahalle genelinde duba montajı, yaya kaldırımları düzenleme, yapım işleri ve bordür 

tamiratları yapıldı 
 Türdü 100. Yıl İlköğretim Okulu Bahçesi Beton Dökümü İşi yapıldı 
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b.47. Ortaköy Mahallesi 
 İlköğretim okulu bahçe temizlik işleri yapıldı 
 Muhtelif güzergahlarda imar yolu açma işleri yapıldı 
 Asfalt, parke ve beton yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
 Muhtelif güzergahlarda yol çakıllama ve tesviye işleri yapıldı 
 Büz yerleştirme işleri yapıldı 

 
b.47. Orta Mahalle 

 Saburhane cami bahçesi mermer ve kilit parke kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Yol bakım oanrım tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
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b.48. Özlüce Mahallesi 

 Greyder ile yol bakım ve tesviye işi 
 Kardan Kapanan Yollarda açma ve tuzlama çalışması yapıldı 

 

 
 
 

b.49. Paşapınar Mahallesi 
 Mahalle içerisinde muhtelif güzergahlarda yol açım ve tesviye çalışmaları yapıldı 
 Muhtarlık binasında boya işleri yapıldı 
 Muhtelif yerlerde yağmur suyu ızgarası yapıldı 
 Çok amaçlı alanda yemek yapma yeri çevresi tel çit çekme işi yapıldı 
 Mahalle içerisindeki yollarda yol bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır.  
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b.50. Salihpaşalar Mahallesi 
 Mahallede muhtelif güzergahlarda beton yol üst kaplama çalışmaları yapıldı  
 Mahalle genelindeki yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
 Muhtelif yollarda şarampol açma ve tesviye çalışmaları yapıldı 
 Parke Yol üst kaplama çalışmaları yapıldı (200 m2) 

 

 

 

 
 
 

b.51. Sarnıç Mahallesi 
 Akbük Mevkii kadastral yol açım çalışmaları yapılmıştır. 
 Kaçak yapıların yıkım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
 Muhtelif yollarda tesviye işleri yapıldı 
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b.52. Sungur Mahallesi 

 Asfalt sathi yol kaplama çalışmaları yapıldı 
 Muhtarlığa çıkma parke taşı teslim edilmiştir. 
 Kardan Kapanan Yollarda açma ve tuzlama çalışması yapıldı 
 Mahallede muhtelif güzergahlarda yol bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
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b.53. Şenyayla Mahallesi 
 Mahalle içi muhtelif yollarda yol tesviye ve yol çakıllama çalışması yapıldı 
 Kış mevsimde kapanan karlı yolların açılması işleri yapıldı 
 Mahalle içi muhtelif yollarda iş makinesi ile yol genişletme ve yol bakım onarım çalışması 

yapıldı 
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b.54. Şeyh Mahallesi 
 Mülkiyeti belediyemize ait kültür evi’nde bakım ve onarım çalışmaları yapıldı 
 Altyapı çalışmaları sonrası yol üst kaplama bakım ve onarım çalışması yapıldı 
 Pazar yerinde kermes nedeniyle çadır kurma ve sökme işleri yapıldı  
 Pazar yerinde mülkiyeti belediyemize ait dükkanlarda çatı bakım ve onarım çalışması 

yapıldı 
 Mahalle içerisindeki yollarda yol bakım, onarım ve tamir işleri yapıldı 
 Buzlama nedeniyle tuzlama işleri yapıldı 
 Perşembe pazarı yenileme çalışmaları kapsamında 10.000m² saha betonu atılmış ve Kilit 

parke taş döşenmiştir. 7000m² trapez çatı ve 92 adet taşıyıcı çelik montajı yapılmıştır. 
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b.55. Taşlı Mahallesi 
 Muhtelif yollarda, bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
 Büz yerleştirme çalışmaları yapıldı                               
 Mahalle genelinde muhtelif yollarda, yol tesviye ve çakıllama çalışmaları yapıldı. 

 

 
 

b.56. Yaraş Mahallesi 
 Mahallemizde düğün, nişan vb. amaçlarla kullanmak üzere, çelik konstriksüyonlu 480 m2 

taban alana sahip çok amaçlı alan yapılmıştır. 
 Çok amaçlı alanda yemek pişirme alanı, tuvalet, taş duvar yapım ve alan düzenleme işleri 

yapıldı 
 Eski okul binasında komple restorasyon çalışmaları ve çatı yapım çalışmaları yapıldı 
 Sathi asfalt kaplama çalışmaları yapıldı 
 Sağlık Evi düzenleme çalışmaları yapıldı 
 Muhtelif yerlerde yol açma çalışmaları yapıldı 
 Mahalle içi yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapılmıştır. 
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b.57. Yemişendere Mahallesi 
 Muhtelif yerlerde greyder ile yol tesviye işi yapılmıştır. 
 Kardan kapanan yollarda açma çalışmaları yapılmıştır 
 Kozağaç Mevki yol çakıllama ve heyelan nedeni ile kapanan yollarda açma çalışmaları 

yapılmıştır 
 Yemişendere-Fadıl Mahalleleri arası rotmiks ile yol bakım onarım işleri yapılmıştır. 

 

 
 
 

b.58. Yenibağyaka Mahallesi 
 Mahallede bulunan 3 farklı güzergah ve camii bahçesinde beton kaplama çalışmaları 

yapılmıştır. 
 Baykuşlar-Beygirler Mevkileri arasında bulunan  2.6 km’lik yolda sathi asfalt kaplama 

çalışmaları yapılmıştır. 
 Tarım arazilerine ulaşan yollarda tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
 Mahallede bulunan yollarda periyodik olarak yol bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. 
 Mahalle muhtarlığına 4 adet bank teslim edilmiştir. 
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b.59. Yenice Mahallesi 
 Mahalle içerisinde 7 farklı güzergâhta, beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Cami duvarı yenileme çalışmalarında iş makinası yardımı ve hazır beton verilmiştir. 
 Mülkiyeti belediyemize ait işyerinin tavan kaplaması yenilenmiştir. 
 Yağmur suyu drenaj hattı yapılmıştır. 
 Muhtelif yollarda büz yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 
 Muhtarlığa 5 adet bank teslim edilmiştir. 
 Kilit parke ile yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Şarampol ve kanal temizliği yapılmıştır. 
 Kadastral yol açımı, çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
 Rutin olarak asfalt yol bakım, onarım ve tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
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b.60. Yeniköy (Yerkesik) Mahallesi 
 Kaballar Mevkii iki farklı güzergâhta beton yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Mülkiyeti belediyemize ait kahvehane önü sundurma yapımı ve boya badana işleri 

yapılmıştır. 
 Çok amaçlı sosyal alanda tuvalet yapılmıştır. 
 Muhtelif yollarda iş makinası ile yol tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
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b.61. Yeniköy (Cedit)  Mahallesi(Merkez) 
 Mahalle içerisindeki muhtelif yollarda, yol bakım ve onarım işleri yapılmıştır. 
 Muhtelif yollarda imar yolu açımı, yol çakıllama ve tesviye işleri yapılmıştır. 
 Mahalle içerisindeki farklı güzergahlarda parke ile yol kaplama çalışmaları. 
 Yeni Fen Lisesi kaldırım düzenleme çalışması yapılmıştır. 
 Farklı güzergahlarda yol üst kaplama çalışmaları yapılmıştır. 

 
 

b.62. Yerkesik Mahallesi 
 Beton yol kaplama çalışmaları yapılmıştır. 
 Sathi asfalt kaplama yapılacak yolda büz yerleştirme ve alt temel malzeme serimi sulama 

sıkıştırma çalışmaları yapılmıştır. 
 Şantiye deposu çevresi taş duvar çalışmaları yapılmıştır. 
 Yayla bölgesi mevkii girişleri tabelaları yenilenmiştir. 
 Yeşilevler bölgesi kamelya yapımı ve tel çit örgü çalışmaları yapılmıştır. 
 Mülkiyeti belediyemize ait 3 adet iş yerinin tadilat çalışmaları yapılmıştır. 
 Muhtelif yollarda çakıllama ve tesviye çalışmaları yapılmıştır. 
 Kadastral ve imar yolları açma çalışmaları yapılmıştır. 
 Rutin olarak belirli aralıklarla asfalt yollarda bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. 
 Kilit parke tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
 Yerkesik tarımsal kalkınma kooperatifi bahçe kapısı montajı yapılmıştır. Ayrıca 1 palet 

bordür verilmiştir. 
 Yerkesik ilkokulu sızdırma yapan foseptiğin yalıtım çalışmaları yapılmıştır. 
 Yerkesik ilkokul ve ortaokul bahçesi kilit parke tamirat çalışmaları yapılmıştır. 
 Pazar yeri boya badana çalışmaları yapılmıştır. 
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b.63. Yeşilyurt Mahallesi 
 Muhtelif güzergahlarda imar yolu açım çalışması yapıldı 
 Beton yol kaplama çalışmaları yapıldı 
 muhtelif yollarda mazgal ve ızgara temizliği işi  yapıldı 
 Cami ve okulda oluk temizliği yapıldı 
 Muhtelif güzergahlarda parke yol kaplama çalışmaları yapıldı 
 Sağlık Ocağında bordür tamiratı işi yapıldı 
 Mahalle genelindeki yollarda bakım, onarım ve tamirat işleri yapıldı 
 Stabilize yollarda tesviye işleri yapıldı. 

 
 

 

  
 
 
 
 
 



95 
 

 
 

b.64. Yörükoğlu  Mahallesi 
 Muhtelif yollarda tesviye ve bakım işleri yapılmıştır 
 Kar nedeniyle kapanan yollarda kürüme ve tuzlama çalışmaları yapıldı 
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b.65. Zeytin Mahallesi 
 İş makinası ile yol altı taş duvar örme çalışmaları yapılmıştır. 
 Yağmur suları tahliyesi amacıyla beton büz yerleştirme çalışmaları yapılmıştır. 
 Kadastral yol açma çalışmaları yapılmıştır. 
 Şarampol açımı ve yol çakıllama çalışmaları yapılmıştır. 
 Periyodik olarak asfalt yollarda bakım onarım çalışmaları yapılmıştır. 
 2 kamyon çıkma kilit parke taşı muhtarlığa teslim edilmiştir. 
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1.1.6 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

 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) 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 Temizlik İşleri Müdürlüğü 
 
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. 2021 yılı içerisinde Müdürlüğümüze 668 adet Belsis 
üzerinden şikâyet, 83 adet dilekçe, 20 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. 2021 
yılı içerisinde Belediyemiz tarafından yaklaşık 25 adet metal ambalaj atıkları konteynerin 
bakımı yapılmış ve 140 adet sepetin giydirmesi yenilerek yıl içerisinde 2.533,40 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 
 

 

 

          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. 2021 yılı 
içerisinde müdürlüğümüz tarafından 250 
adet pil kutusu dağıtılmış olup, 693 kg. 
atık pil toplanarak TAP’ a (Taşınabilir 
Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) 
gönderilmiştir. 
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Performans Göstergesi 1.4.4: Toplanan atık yağ miktarının arttırılması. 

                    TOPLANAN ATIK YAĞ MİKTARININ ARTTIRILMASI 

 

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 2021 yılı içerisinde 100.855,00 kg bitkisel atık yağ toplanması 
sağlanmıştır. 

 

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 2021 yılı içerisinde 254 KG elektronik atık 
toplanmıştı. 
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personel sayısı

16

30
36

64

3

şantiye içi şoför düz işçi vasıflı işçi büro işçisi

                   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. 
 

 
 

 
 
 
 
 

araç sayıları

16

5
3

4

1 1 1 1 1

BELEDİYEYE AİT ARAÇALAR

Çöp Kamyonu damperli kamyonet Damperli Kamyon

traktör açık kasa kamyonet büyük yol süpürge makinesi

küçük yol süpürge makinesi su tankeri konteyner yıkama aracı
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Belediyemize Ait Araçlar 
Menteşe ilçemiz sınırları içerisinde kalan 66 mahallede Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 

tarafından 2021 yılı içerisinde yaklaşık 45.651,48 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. 
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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 katı atık sözleşmelerinin yapılması sağlanmaktadır. 2021 yılında da evlerin, evsel katı 
atık sözleşmeleri devam etmektedir. 

 

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 2021 yılı içerisinde 1.440 kg. ÖTL toplanması sağlanmıştır. 
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          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. 2021 
yılında yerinde yapılan tespitlerde kullanılmayacak halde olanların yerine ve yeni yerleşim 
yerlerinden gelen talepler üzerine 475 adet ağzı açık bidon, 200 adet çöp kovası, 90 adet 770 
litrelik çöp konteyneri, 20 adet atık ilaç kutusu vb. ekipman temin edilmiştir. 
 

 
 

545

200

90
20

Satışlar

ağzı açık çöp bidonu çöp kovası 770 litrelik çöp konteyneri atık ilaç kutusu



108 
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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. 2020-2021 eğitim ve 
öğretim döneminde okullar arası ambalaj atığı ve atık pil toplama yarışmasının ödülleri 5 
Haziran Dünya Çevre Gününde dağıtılmıştır. Apartman ve siteler için atık yağ ve atık pil 
toplama yarışması yapılmıştır. Ödül olarak kazananlara 6 adet apartman içi temizlik aracı, 6 
adet 240 litrelik çöp konteyneri, 120 kg yüzey temizleyici, 120 kg çamaşır suyu, 60 kg cam 
sil, 60 rulo çöp torbası verilmiştir. 
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SIFIR ATIK YÖNETİMİ KAPSAMINDA YAPILAN DİĞER ÇALIŞMALAR 
Atık İlaç Toplama Ekipmanı 

 
İlçe genelinde 21 eczaneye atık ilaç toplama ekipmanı dağıtılmıştır. 
7’li Mobil Atık Getirme Merkezi  

 
İlçe merkezimizde 3 noktaya 7’li Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirilmiştir. 
 
 
 



111 
 

Kent Konseyi Sıfır Atık Yönetimi için Toplantı 

 
 
Kent Konseyi’nin sıfır atık yönetimine katılımı için toplantı yapıldı. 
 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. 
Faaliyet 1.5.1. Kızıldağ Mesire Alanı projesi devam etmektedir. 
Faaliyet 1.5.2. Kızıldağ Mesire Alanı, Mehmetağa Kocahavuz Parkı ve Mevhibe İnönü 
Parkı’na yeni nesil konsept parklarının yapımı. 

- Kızıldağ Mesire Alanı 
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- Mevhibe İnönü Parkı 

 
 
- Mehmetağa Kocahavuz Parkı 

 
 
 
Faaliyet 1.5.3. Çağdaş, modern, aydınlatılmış güvenilir parkların oluşturulması. 

- Doğanköy Mahallesi 
- Yeniköy Mahallesi Kısmet Yapı Koop. Yanı 
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- Karşıyaka Mahallesi Semt Parkı 
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- Spor Kompleksi 
 

 
 

- Mevhibe İnönü Parkı 
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A2. Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler Üretmek 
H2.6. Kültürel ve sosyal faaliyetlere öncelik verilerek yapılacak faaliyetlerin geliştirilmesi. 
Faaliyet 2.6.1. Mini voleybol, futbol, basketbol sahalarının yapılması. 

- Mevhibe İnönü Parkı 
- Süleyman Öztürk Parkı  

 
 
Faaliyet 2.6.2. Mevhibe İnönü Parkı’nda engelsiz park ve oyun alanı oluşturuldu. 
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Faaliyet 2.6.3. Park ve yeşil alanlarda halkın sağlıklı yaşamını desteklemek amacıyla spor 
aletlerinin çoğaltılması. 

- Süleyman Öztürk Parkı,  

 
 

- Çiftlik Mahallesi, 
- Cemre Sitesi yanı 
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- Bayır Mahallesi 

 
- Doğanköy Mahallesi içerisinde bulunan park ve yeşil alanlara spor aleti kurulumu  

yapıldı. 
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A3. Kentsel ve Kırsal Yaşam Arasında Denge Kurarak Çevresel ve Kırsal Gelişimi 
Sağlamak 
H3.3. Kırsal alanların ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak. 
Faaliyet 3.3.2. Yerel tohum çeşitliliğinin ve miktarının çoğaltılması, ayrıca üreticilerin 
desteklenmesi 

- Ortaköy Mahallesi Bitki Üretim Serasında sebze tohumları ekilerek 40.000 adet fide 
elde edildi. 

 
 

- Gökpınar Mahallesi’nde 31 dönümlük araziye nohut ekimi yapıldı. Elde edilen 
nohutların bir kısmı aşevinde yemek yapımında kullanıldı. 
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- Yeşilyurt Mahallesi ve Kafaca Mahallesi’nde Belediyemize ait arazilere ekilen ata 
tohumu karakılçık buğdayından 3.000 kg üretim sağlandı. 
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- Ata tohumu karakılçık buğdayının bir kısmından un elde edildi. 

 
 
Faaliyet 3.3.3. Dut veri bankasının kurulması 

- Budaması ve aşılama işlemi yapılan dutlardan vatandaşa 100 adet anaç dut verilmiştir. 
 
A3.Kentsel ve Kırsal Yaşam Arasında Denge Kurarak Çevresel ve Kırsal Gelişimin 
Sağlanması. 
A3.4.Kooperatif ve Kadın Üreticilerine Yönelik Destekleyici Hizmetler Sağlamak. 
 
Faaliyet 3.4.1. Yerel üreticilerin desteklenmesi 

- Yerel Üreticilerin Desteklenmesi projesi kapsamında hedeflenen destekleme 5 kişi 
iken ipek böcekçiliği talebinin fazla olmasından dolayı 8 kişiye destek sağlanmıştır. 

 
Faaliyet 3.4.2. Doğal ürünlerin birinci elden tüketiciye ulaşmasını sağlamak. 
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- Karakılçık buğdayı ata tohumunun üretilmesi ve sürdürülebilir tarımın sağlanması için 
ihtiyaç sahibi çiftçilere ve 250 adet saman balyasının ihtiyaç sahibi 27 haneye dağıtımı 
sağlanmıştır. 

- Kafaca ve Ortaköy Mahallesi’nde 300 kg patlıcan, 2600 kg domates, 1200 kg biber 
üretimi yapılarak Aşevine, Kültür Evine ve vatandaşa dağıtımı yapıldı. 
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- Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde bulunan zeytin ağaçlarından hasat edilen 
zeytinlerden 3.300 litre zeytinyağı elde edildi. 
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Diğer Sunulan Hizmetler: 
 

 Ortaköy üretim sahasında, 4.000 adet mevsimlik çiçek üretimi yapılmıştır. 
 Sokak hayvanlara mama, kuşlara yem dağıtılmaktadır. 
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 Sınırsızlık Meydanına yılbaşı süslemesi yapıldı. 

 
   

 Yekap 1 Parkı’nın zemini yenilendi. 

 
 

 Yeşilyurt Mahallesi’nde ağaçların etrafına tel montajı yapıldı. 
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 Kızıldağ Mesire Alanına tel montajı yapıldı. 
 Mevhibe İnönü Parkı’nda mini futbol sahasının etrafına tel montajı yapıldı. 
 Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde bulunan yeşil alan ve parklardaki oyun 

grupları ve spor aletlerinin bakım ve onarımı yapıldı. 
 
                   
        1.1.9 Zabıta Müdürlüğü  
 

        ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI 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, 
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) 
(46) Adet Tutanak tanzim edilmiş olup, 1608 Sayılı Kanuna göre Belediye Encümenine sevk edilmiş, 
Belediye Encümenince verilen 19.642,00 TL. ceza kararları ilgililere tebligatı yapılarak tahsili için gelir 
servisine gönderilmesi sağlanmıştır.  
     Mevzuata aykırı olarak 2559 sayılı Kanun Kapsamında İşlem Sayısı; (18) adet idari işlem 
yapılmış olup, mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen işyerleri hakkında tutulan 
tutanak belediye encümenine sevk edilmiş, belediye encümenince 2559 S.K. uyarınca 56.028,00 TL, 
ceza kararları ilgililere tebligatı yapılarak tahsilatı için gelir servisine gönderilmesi sağlanmıştır. 
     5326 sayılı Kabahatler Kanununa Göre İşlem Sayısı; (1) Adet İdari Yaptırım Kararı tanzim 
edilerek 66,00 TL. cezanın tahsilatı için gelir servisine gönderilmesi sağlanmıştır. 
 

2021 yılı içerisinde toplamda 85.984,00 TL. idari para cezası uygulanmıştır 
 
4.2.3.1 Ruhsatsız işletmeler belirlenerek mevzuat uyarınca işlemlerin yapılması: 2021 yılı 

içerisinde; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen (24) işletme 1608 
sayılı Kanun gereği mühürlenmiş ve 5326 sayılı Kanun gereği 10.248,00 TL., 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, (16) pazarcı esnafına Belediyemiz Emir ve Yasaklar Yönetmeliğine aykırı ettiğinden 
6.832.00 TL. cezai işlem uygulanmış ve ceza kararları ilgililere tebligatı yapılarak tahsilatı için gelir 
servisine gönderilmesi sağlanmıştır. 
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4.2.3.4 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarının verilmesi: 2021 yılı içerisinde (27) Umuma 
açık istirahat ve eğlence yeri, (276) Sıhhi Müessese ve (83) Gayri Sıhhi olmak üzere toplamda (386) 
işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. 

4.2.3.5 Dilenci ve seyyar satıcı denetimlerinin yapılması: Belediyemiz sınırları içerisinde 
dilenciler ve seyyar satıcılık yapanlar titizlikle denetim ve kontrol yapılmıştır. 

4.2.3.6 İzinsiz işgal denetimlerinin yapılması: İzinsiz işgal yapan (4) şahıs/işletmeye 1.708,00 
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 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Amaç: Sosyal ve Kültürel Belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek. 
Hedef (H.2.1) Belediye çalışmalarının halka etkin yöntemlerle duyurulması  

PG 2.1.1: Menteşe Bültenin yıllık baskı sayısı(Adet) 3000 adet  baskı yapıldı %19,04 gerçekleşme 

PG 2.1.2: Menteşe Dergisi yıllık baskı sayısı(Adet) 2000 adet baskı yapıldı. %14,28 gerçekleşme 

PG 2.1.3: Web sitesi Güncellemesi ve Geliştirilmesi(%) %100 gerçekleşme 

Hedef (H.2.2) Tiyatro kültürünü yaşatmak amacıyla çocuklara ve yetişkinlere ücretsiz 
tiyatro eğitimi vererek oyun sahnelemelerini sağlamak. 

PG2.2.1: Sahnelenecek tiyatro oyunu (Adet) %500 gerçekleşme 

Hedef (H.2.3) Kentimizin kültürel ve sanatsal gelişimini sağlamak 

PG2.3.3: Tiyatro ve açık hava sinema günleri düzenlemek (Adet) %600 gerçekleşme 

PG2.4.4: Söyleşi ve Panel Düzenlemek (Adet) %200 gerçekleşme 

Amaç: Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 

Hedef (H4.4) Halk taleplerinin değerlendirilmesi, Başkan ile vatandaşın iletişimini düzenleyen 
uygulamalar yapılması ve tüm resmi yazışmalarda hizmetlerde kalite ve hızın artırılması. 

PG.4.4.1: Saha Araştırması ve Anket uygulaması(Adet) 1 Anket yapıldı %100 gerçekleşme 

PG.4.4.2: Çağrı Merkezi Talep ve Şikayetlerinin ilgili birimlere iletilmesi (%)  %100 gerçekleşme 

Pandemi ve Tasarruf tedbirleri nedeniyle Basımı yapılacak materyallerin izleme 
dönemi gerçekleşmesi düşük olduğundan performansa etkisi negatif olmuştur. 

    
1.1.11  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
 
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. 

2021 yılı içerisinde Belediyemizce 24 ayrı dalda açılan kurslardan 1.100 kursiyer faydalanmıştır. 
 

AMAÇ A2:  Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek. 
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 Hedef H.2.3 Kentimizin kültürel ve sanatsal gelişimini sağlamak. 
 
PG 2.3.1 Kültür ve sanat şenliği düzenlemek 
 8-9-10 Ekim tarihlerinde 6. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. 

 
 
PG 2.3.2 Çeşitli etkinlikler düzenlemek. 
İstiklal marşı okuma yarışması gerçekleştirildi ve Menteşe Fotoğraf sergisi açıldı. 
 

  
 
 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri kapsamında Yeni Türkü Konseri halkımızla 
buluştu. 

 
 
İhsan Özgen ve Oktay Ekinci özlemle anıldı. 
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 Atatürk ve Cumhuriyet konulu konferans Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde 
gerçekleştirildi. 
  
 Pandemi Süreci Resim Sergisi ve Karma Fotoğraf Sergisi halkımızla buluştu. 
 
 Belediyemizin de katkılarıyla 4. Muğla Tarhana Festivali ve Göktepe Belenye Kültür 
ve Dayanışma Şenliği gerçekleşti. 
 
PG. 2.4.4. Söyleşi ve panel düzenlemek 
 
 İhsan Özgen Anma Etkinliği Söyleşi ve Müzik Dinletisi, Çevre ve Kent 
Mücadelelerini Konuşuyoruz söyleşisi ve 6. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliğinde çeşitli 
yazarlarımızla paneller ve söyleşiler gerçekleştirildi. 
 
 

 
 
AMAÇ A2:  Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir projeler üretmek. 
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 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. 
 2021 yılı içerisinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 2. taksiti ve 2021-2022 öğretim yılının 1. 
taksiti olmak üzere iki defa öğrenim yardımı öğrencilerin banka hesaplarına yatırıldı. 
 
 
 
 

ÖĞRENİM YARDIMLARI 
2021 YILI 

Lisans Lise Ortaokul İlkokul 
59 38 16 7 

TOPLAM: 120 öğrenci öğrenciye burs yardımı yapıldı. 
 

FAKİR YARDIMLARI 
2021 YILI 

TOPLAM: 30 kişi fakir aylığı düzenli olarak verildi. 
  

ÜCRETSİZ YEMEK YARDIMLARI 
2021 YILI 

TOPLAM: 17.300 kişilik yemek yardımı yapıldı. 
 

YAKACAK YARDIMLARI 
2021 YILI 

TOPLAM: 400 kişiye yakacak yardımı yapıldı. 
 
 
1.1.12  Sağlık İşleri Müdürlüğü 
 

1- Sağlık ve Eğitim Hizmetleri : 

-Sağlık Birimine başvuran 370 kişiye kan şekeri, kilo ve tansiyon ölçümü yapılmıştır. 22 
kişiye  pansuman ve 14 kişiye enjeksiyon yapılmıştır. 

-Sağlık Birimine başvuran 98 kişiye poliklinik hizmeti verilmiştir. 104 Menteşe Belediyesi 
Personel Ltd.Şti. personeline poliklinik hizmeti verimiştir. 

-428 Menteşe Belediyesi Personel Ltd.Şti. personelinin periyodik muayenesi yapılmıştır. 
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--Psikoloğumuz tarafından Bireysel Danışmanlık Hizmeti kapsamında 120 kişiyle 218 
görüşme seansı yapılmıştır. 

-İlkokul ve anaokullarına ecza dolapları ve ilk yardım malzemeleri desteği sağlandı. 

Doğuma Hazırlık Kursu: 20 gebeye eğitim verilmiştir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: 2021 yılı içinde 323 belediye personeline eğitim verilmiştir. 

2021 yılında Meme Kanseri Farkındalık Haftası nedeniyle kırsal mahallelerde eğitim 
verilmiştir. 

2021 yılında 50 Belediye personeline Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi verilmiştir. 

2021 yılında Sekibaşı Kadın ve Çocuk Kitaplığı Söyleşi ve İmza Etkinliği düzenlenmiş ve 80 
okul öncesi öğrencisi etkinliğe katılmıştır. 

Cenaze ve Mezarlık Hizmeti: Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan 1 doktor, 1 Psikolog, 1 
tıbbi sekreter, 4 şoför, 2 imam, 2 kadın gassal  ve 2 bekçi tarafından hizmet verilmektedir.  

     2021 yılında  Müdürlüğümüzce muayenesi yapılarak 81 kişiye defin ruhsatı verilmiştir. 

     2021 yılında  mezarlıklarımıza toplam 842 defin yapılmıştır. 

     2021 yılında  toplam 137 adet mezar yeri satışı yapılmıştır. 

     2021 yılında  54 adet mezar yapımı için izin verilmiştir. 

     2021 yılında  1596 adet cenaze yıkanarak cenaze sahiplerine teslim edilmiştir. 

Sosyal Dayanışma: 

a-Dayanışma Çantası Projesi ile 700 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtılmıştır. 

b- Pandemi döneminde 65 yaş üstü karantinada bulunan vatandaşlarımıza alışveriş hizmeti 
sunulmuştur. 

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: 420 kişi 
-Parça Sayısı :12880 
 
-Kendileri Gelip Yardım Alan Kişi Sayısı: 2597 kişi 
-Parça Sayısı: 30905 
 
-Mobilya Verdiklerimizin Sayısı: 44 kişi 
-Parça Sayısı :104 
 
-Evlerden alınan kıyafet, mobilya vs. sayısı: 216 kişi 
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-Parça Sayısı: 12489 
 
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: 577 
 
Hedef H5.2: Çocuklara, gençlere, kadınlara, engellilere ve dezavantajlı gruplara sağlık, 
eğitim ve sosyal avantajlar sağlamak, buna yönelik çalışmalar yapmak. 

- Eğitime erişime engeli olan çocuklara uzaktan eğitime katılımlarını sağlayacak tablet 
dağıtımı yapıldı.  

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) 
- 2021 yılında okul öncesi çocuk başvurusu olmamıştır. 
 
PG.5.2.2 Gebe okulu projesinin devamını sağlamak ve evde bebek ziyaretleri yapmak(Adet) 
-Pandemi başlangıcında sonlandırdığımız eğitimlere 2021 yılında online eğitim olarak daha 
sonra birebir yüz yüze eğitimler olarak devam edilmiştir. Pandemi nedeniyle evde  bebek 
ziyaretleri yapılamamıştır.. 
 
PG5.2.3 Evlilik öncesi danışmanlık hizmeti vermek.(Adet) 
Hedeflenen sayıya ulaşılmıştır.  
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. 
 
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 çalışan personele 1 adet koruyucu sağlık hizmeti verildi. 
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PG.5.3.2 Halka ve çalışan personele koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik eğitim vermek 
(Adet) 
-Yıl içinde çalışan personele 2 adet 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 Fen İşleri Müdürlüğü hariç diğer 
müdürlüklerde görevli çalışanlara yasal mevzuatlar çerçevesinde Temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği periyodik eğitimleri verilmiştir. Fen işleri Müdürlüğünün çalışma programı yoğun 
olduğundan ve Pandemi Covit-19 salgın hastalığı nedeniyle planlanan temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği periyodik eğitimi tüm işçilere verilememiştir. 

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 salgınla 
ilgili bulaş yolları korunma yöntemleri ile ilgili 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(%) 
-Kadın danışma merkezi açılmıştır. 
PG.5.4.3 Emzirme ve bakım kabini açmak (%) 
- 1 adet Emzirme kabini kurulumu yapılmış. Pandemi nedeniyle aktif kullanıma 
açılamamıştır. 
PG.5.4.4 Sekibaşı kadın ve çocuk kütüphanesini oluşturmak (%) 
- Sekibaşı kadın ve çocuk kütüphanesini açıldı. 
PG.5.4.5 Çalışan personele ve belediye meclis üyelerine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi 
vermek.(%) 
- Yıl içinde Çalışan personelin % 42,5 ‘ 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 
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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 İşleri Müdürlüğü 

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 2021 yılında;  
 

Takip Edilen Duruşma Sayısı 276 
Gidilen Keşif Sayısı 28 
Açılan ( Leh - Aleyh ) Yeni Dosya Sayısı 256 
Takip Edilen Toplam Dava Dosya Sayısı 1075 
Takip Edilen Toplam Hukuk Dava Dosyası 127 
Takip Edilen Toplam Ceza Dava Dosyası Sayısı 351 
Takip Edilen Toplam İdare Dava Dosyası 597 
Arşivde Bulunan Biten Toplam Dava Dosyası 376 
Açılan İcra Dosyası Sayısı 41 
Toplam İcra Dosyası Sayısı 315 
Toplam 1. İcra Müdürlüğü Dosya Sayısı 151 
Toplam 2. İcra Müdürlüğü Dosya Sayısı 164 
Arşivde Bulunan Biten Toplam İcra Dosyası 201 

 
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 
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 Faaliyet P.G.4.5.1 Virüs ve tehditlere karşı koruma yazılımı ve donanımı 

  Virüs ve Tehditlere Karşı tam Koruma altına alınması için gerekli yazılım ve 
donanımın oluşturulması. 

 Virüs ve Tehditlere Karşı Koruma Yazılımı ve Donanımı Ödenek yetersizliğinden 
döviz kurlarında yaşanan beklenmedik hareketlenmeler sonucu maliyetin artması riski 
bulunmaktadır. 

 Faaliyet P.G.2.1.3 Web sitesi Güncellemesi ve Geliştirilmesi (%)  

 Belediyemiz Web sayfasının geliştirilmesi ve güncel tutulması sağlanmaktadır. 

   
1.1.15-Emlak İstimlak Müdürlüğü 
 
 
2886 Sayılı İhale Kanununa Göre Yapılan Arsa Satışları 
 
A- BRÜT SATIŞLAR 11.794.400,00 TL 
1- 09.06.2021 Tarihli İhalede Yapılan 
Satışlar 

7.985.400,00 TL 

2- 20.10.2021 Tarihli İhalede Yapılan 
Satışlar 

524.000,00 TL 

3- 08.12.2021 Tarihli İhalede Yapılan 
Satışlar 

3.285.000,00 TL 

B- SATIŞ İNDİRİMLERİ 0.00 TL 
1- Satıştan İadeler 0.00 TL 
2- Diğer İndirimler 0.00 TL 
C- NET SATIŞLAR 11.794.400,00 TL 
D- SATIŞLARIN MALİYETİ 47.462,55 TL 
1- 09.06.2021 Tarihli İhale Maliyeti 28.630,10 TL 
2- 20.10.2021 Tarihli İhale Maliyeti 10.591,68 TL 
3- 08.12.2021 Tarihli İhale Maliyeti 8.240,77  TL 
E- SATIŞ KARI VEYA ZARARI 11.746.937,45 TL 
 
 
Belediyeye gelir getirecek hisseli/şuyulu taşınmazların satışlarının yapılması 
 

Belediyemize ait hisseli ve şuyulu 5 adet taşınmaz hisseli ve şuyulu olduğu parsel 
maliklerine İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, bedel takdiri yapılarak satışı yapılmış 
ve toplam 950.975,00 TL gelir elde edilmiştir. 
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1 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Düğerek Mahallesi, 1444 ada 55 parsel 
sayılı 52.55 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, 
şuyulu bulunduğu taşınmaz maliki olan 
Ahmet KAYA’ya toplam 56.300,00 TL 
bedel ile satışı yapılmıştır. 

 
 
2 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Düğerek Mahallesi, 1485 ada 12 parsel 
sayılı 195,83 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, 
şuyulu bulunduğu taşınmaz maliki olan, 
Yılmaz AKMEŞE’ye toplam 
191.000,00  TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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3 

 

 *Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Ortaköy Mahallesi, 164 ada 8 parsel sayılı 
231.69 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, 
hisseli bulunduğu parsel maliki olan Durşen 
BOSTAN ve Cemile DEDEOĞLU’na, 
231.700,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 

 
4 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz,      
Yerkesik Mahallesi, 377 ada 71 parsel 
sayılı 8.47 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, 
hisseli bulunduğu parsel maliki olan 
Mustafa Kemal DEMİR’e, 6.350,00 TL 
bedel ile satışı yapılmıştır. 
 

5 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 109 ada 32 parsel 
sayılı 840.71 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
İmar kanununun 17. Maddesine istinaden, 
şuyulu bulunduğu parsel maliki olan Uslu 
Madencilik Tur. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ’e, 
465.625,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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Belediyeye gelir getirecek ihalelerin hazırlanması 
Kiralık Taşınmazların Tamamının Kiralanmasına Çalışılması 
 

SIRA NO İHALEYE ÇIKAN 
TAŞINMAZ ADEDİ 

ELDE EDİLEN KİRA 
GELİRİ 

1 60 317.600,00 TL 
2 28 653.250,00 TL 
3 29 218.600,00 TL 

TOPLAM 117 1.189.450,00 TL 
 

2021 yılı içinde 117 işyerinin Belediyemiz Encümenince kiraya verilmesi hususunda 
almış olduğu karara istinaden ihaleleri yapılarak kiraya verilmiştir. 

Kira işlemi gerçekleştirilen 117 İşyerinin Belediyemize yıllık kira getirisi 
1.189.450,00 TL olarak kayıtlara geçmiştir. 

 
Belediyeye gelir getirecek ihale ile taşınmazların satışları 
 

Belediyemize ait 15 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine 
istinaden, bedel takdiri yapılarak satışı yapılmış ve toplam 11.794.400,00 TL gelir elde 
edilmiştir. 

1 

 
 
 
 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Cedit Mahallesi, 151 Ada, 6 parsel sayılı 
405.11 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Asım DEMİRCİOĞLU.’ 
na 515.000,00 TL satışı yapılmıştır. 
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2 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Akçaova Mahallesi, 2221 parsel sayılı 
14861.70 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Rüya İç ve Dış Tic. Ldt. 
Şti.’ ne 7.100.000,00 TL bedel ile satışı 
yapılmıştır. 

 
3 

 
 
 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 806 parsel sayılı 
294.15 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Ahmet Kutlu VURAL’a 
62.800,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 *Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz,             
Salihpaşalar Mahallesi, 846 parsel sayılı 
17.64 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Mustafa Oğuz KURT’a 
3.800,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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5 

 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 843 parsel sayılı 
29.17 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Mustafa Oğuz KURT’a 
6.300,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 

 

 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 841 parsel sayılı 46.55 
m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Mustafa Oğuz KURT’a 
9.900,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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7 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 796 parsel sayılı 
867.87 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Serdar GÜÇTEKİN’e 
184.300,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 

 
 
8 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 799 parsel sayılı 
482.12 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Serdar GÜÇTEKİN’e 
103.300,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 

9 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 840 parsel sayılı 
572.73 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Sedat ÇOKSAYGILI’ya 
122.300,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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10 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 842 parsel sayılı 
786.48 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Mesut İLHAN’a 
167.200,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
 

 
11 
 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 844 parsel sayılı 
193.03 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Sedat ÇOKSAYGILI’ya 
41.600,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır 

 

12 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 798 parsel sayılı 
346.50 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Ayhan ŞAHİN’e 73.800,00 
TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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13 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 801 parsel sayılı 
79.51 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Serdar GÜÇTEKİN’e 
35.000,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 

 
14 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Salihpaşalar Mahallesi, 804 parsel sayılı 
557.48 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Sedat ÇOKSAYGILI’ya 
119.100,00 TL bedel ile satışı yapılmıştır. 

 

15 

 

*Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz, 
Kafaca Mahallesi, 145 ada 93 parsel sayılı 
5000.68 m2 yüzölçümlü taşınmaz; 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
maddesine göre Bodrum Müskebi Gıda 
Tur. İnş. Ve Tic. LTD. Şti.’e 3.350.000,00 
TL bedel ile satışı yapılmıştır. 
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İmar Planlarına Uygun Kent Gelişiminin Belirlenmesi  
Uygulama İmar Planında yol ve park olan özel mülkiyete konu taşınmazların kamulaştırılması. 
 
1 

 

*İlçemiz, Esençay Mahallesi, 174 ada, 21 
parsel sayılı, 49.44 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. 
*174 ada, 21 parsel sayılı, 49.44 m2 
yüzölçümlü taşınmaz için 55.000,00 TL 
bedel tespiti yapılmış ve kamulaştırılmıştır.  

 

 

2 

 

*İlçemiz, Yenice Mahallesi, 203 ada, 27 
parsel sayılı, 2912.13 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. 
*203 ada, 27 parsel sayılı, 2912.13 m2 
yüzölçümlü taşınmaz için 1.00 TL bedel 
tespiti yapılmış ve kamulaştırılmıştır.  
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3 

 

*İlçemiz, Yenice Mahallesi, 203 ada, 28 
parsel sayılı, 2435.87 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. 
*203 ada, 28 parsel sayılı, 2435.87 m2 
yüzölçümlü taşınmaz için 1.00 TL bedel 
tespiti yapılmış ve kamulaştırılmıştır.  

 

4 

 

*İlçemiz, Algı Mahallesi, 202 ada, 144 
parsel sayılı, 5882.27 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. 
*202 ada, 144 parsel sayılı, 5882.27 m2 
yüzölçümlü taşınmaz için 1.00 TL bedel 
tespiti yapılmış ve kamulaştırılmıştır.  
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1.16 Etüd  Proje Müdürlüğü 
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. 

PG 1.2.2: Yapılacak proje sayısı  

Belediyemiz 2020-2024 Yılı Stratejik Planında ve 2021 Yılı Performans Programında belirtildiği üzere 
H.1.2.2 nolu hedef ile ilgili 2021 yılında herhangi bir çalışma yapılması öngörülmemiş olup; hedef ile 
ilgili çalışmaların 2023 yılında yapılması planlanmıştır. 

PG 1.2.3: Yapılacak proje ile ilgili yarışma başvuru sayısı 

Belediyemiz 2020-2024 Yılı Stratejik Planında ve 2021 Yılı Performans Programında belirtilen 
H.1.2.3. nolu hedef ile ilgili 2021 yılında herhangi bir çalışma yapılması öngörülmemiş olup; 
Belediyemizin üyesi olduğu birliklerin açmış olduğu 9 adet yarışma çağrısına başvuruda 
bulunulmuştur. 

 Tarihi Kentler Birliği Koruma Özendirme Yarışması: Narlı Kahvesi Restorasyonu (Başarı 
Ödülü alındı.) 
 Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2021: Kurşunlu Cami Önü ve İnsan Hakları Parkı 

Peyzaj ve Meydan Düzenleme Projesi (Özendirme Ödülü alındı.) 
 Türkiye Belediyeler Birliği Çocuk Dostu Şehirler Yarışması: Çocukların Gözünden Menteşe. 
 Türkiye Belediyeler Birliği Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması: Menteşe Kültürel 

Mirasımızda Engelleri Aşıyor. 
 Türkiye Belediyeler Birliği Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması: T.C. Menteşe 

Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi 
 Türkiye Belediyeler Birliği Gıdanı Koru Fikir ve Proje Yarışması: Menteşe Ayrıştırıyor, 

Dönüştürüyor ve Kazandırıyor. 
 Türkiye Belediyeler Birliği Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme 

Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması: Menteşe Belediyesi Sokak Hayvanları 
Bakımevi: Can Dostlarımız Sahipsiz Değil! 
 Türkiye Belediyeler Birliği Tabelalarda Estetik Tasarım ve Güzel Türkçe Kullanımı 

Yarışması: Menteşe'de Kent Siluetine Estetik Dokunuşlar 
 Türkiye Belediyeler Birliği Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması: Güneş ve Su Ayak İzi İle 

Yeşil Dönüşüm Başlıyor. 
  

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 

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

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planında belirtilen hedefe ilişkin proje çalışmalarına 2021 yılında 
başlanmıştır. Taslak proje çalışmaları tamamlanmış olup; proje üzerinde düzenleme ve revize 
çalışmaları devam etmektedir. Hedef ile ilgili çalışmanın 2022 yılında tamamlanması öngörülmektedir.  

Stratejik Hedef 3.5: 6360 sayılı yasa ile ilçemizde köyden mahalleye dönüşen  alanlarda, 2024 yılı 
sonuna kadar vatandaşın ihtiyacını karşılayacak tip projelerin sayısı arttırılacaktır. 
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PG 3.5.1: Yapılacak başvuru sayısı 

2021 yılı içerisinde müdürlüğümüze 25 adet tip proje başvuru talebinde bulunuldu, projeler 
tamamlanarak yapı inşaat ruhsatı verilmek üzere Yapı Kontrol Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 

PG 3.5.2:Yapılacak yeni tip proje sayısı 

2021 yılında H.3.5.2 nolu hedef ile ilgili öngörülen hedefe ulaşılamamıştır. Gelişen ihtiyaçlara göre 
yeni tasarım proje talebi oluşmamıştır. 

 
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 

PG 4.1.5: Yapılan hibe başvuru sayısı (Adet) 

 Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2021 Yılı Fizibilite Destek Programına “Gıda Coğrafyası 
Menteşe Tat Haritası ” isimli proje ile başvuruda bulunuldu. 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 130 adet 400lt 
hacminde sokak arası çöp konteyneri, 50 adet 1100 lt hacminde sokak arası çöp konteyneri, 1 adet 
1400 lt/hafta hacminde kompost makinesi mali yardım başvurusunda bulunuldu. 

 UNDP Sosyal Inovasyon Destek Programına “Dronların Yükselişi” isimli proje ile başvuruda 
bulunuldu. 

 CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programına başvuruda bulunuldu. 
 
1.1.17- Yapı Kontrol Müdürlüğü 
 
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: 2021 yılı içinde tespit edilen 175 
(Adet) yapının tamamı Mühürlenmiş, 145 adet yapının yıkım kararı alınarak faaliyetleri 
durdurulmuştur. 
 
1.1.18 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

a-Müdürlüğümüz 223 adet Mal ve Hizmet Alımı Talebin 223 adedini gerçekleştirmiştir. 

b-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. 
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c-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 2.003.478,29-TL. bedel ile Mal ve Hizmet satın 
alınmıştır. 

MALIN VE HİZMETİN CİNSİ BEDELİ (KDV 
DAHİL) T.L. 

Belediyemiz Birimlerinin 2021 Mali yılı içinde kullanması öngörülen; ortak 
kullanım giderlerinden olan kırtasiye malzemeleri, Kartuş, Toner v.b. alımı 

(01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arası) 
128.983,61 TL 

2021 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. 

(01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arası) 

129.599,03 TL 

Belediyemizce özel gün ve etkinliklerde kullanılmak, hediye edilmek üzere Çeşitli 
Cins ve Ebatlarda Türk Bayrağı ile Atatürk Posteri alımı 

(01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arası) 
8.613,00  TL 

2021 Yılı Ramazan ayında topların temini ve atılması yükleniciye ait olmak üzere 
İlçe Merkezinde ve Bayır, Yerkesik ile Yeşilyurt Mahallelerinde Ramazan Topu 
atılması 

(01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arası) 

33.417,60  TL 

Belediyemiz Birimlerinde 2021 Mali yılı içinde kullanılacak olan ozalit çekimi ve 
baskı hizmetleri alımı 

(01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arası) 
28.502,61 TL 

Müdürlüğümüz Bünyesinde kullanılmak üzere DMO 1 adet hafif ticari araç satın 
alınması. 

(01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arası) 
147.899,43 TL 

696 Sayılı KHK ile kurulan Menteşe Belediye Personel Ltd. Şti. ile Menteşe 
Belediyesi arasında yapılan imzalanan Sözleşmeye göre Belediyemiz Büro 
Hizmetlerinde çalıştırılan 115 adet Büro personelinin ödemesi Müdürlüğümüz 
bütçesinden karşılanmıştır.   

(01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arası) 

11.487.608,44 TL 

696 Sayılı KHK ile kurulan Menteşe Belediye Personel Ltd. Şti. ile Menteşe 
Belediyesi arasında yapılan imzalanan Sözleşmeye göre Belediyemiz Özel 
Güvenlik Hizmetlerinde çalıştırılan 35 adet Özel Güvenlik  personelinin ödemesi 
Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanmıştır.   

(01/01/2021 – 31/12/2021 Tarihleri Arası) 

2.889.167,93 TL 

TOPLAM 14.853.791,65 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. 
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.   Ortak kullanım olan Elektrik, Su, Telefon Görüşmesi ve Doğalgaz alımlarını yapmak. 
MAL VE HİZMETİN CİNSİ BEDELİ (KDV 

DAHİL) TL. 
Elektrik Enerjisi Alımı  

(01/01/2021 -31/12/2021 tarihleri arasında) 
1.245.680,59 TL 

Su Alımı  
(01/01/2021 -31/12/2021 tarihleri arasında) 

502.092,30 TL 

Doğalgaz Alımı  
(01/01/2021 -31/12/2021 tarihleri arasında) 

24.110,00 TL   

Telefon Görüşme Ücretleri (Sabit ve Mobil Telefon İle Toplu SMS)  
(01/01/2021 -31/12/2021 tarihleri arasında) 

144.059,06  TL 

İnternet Kullanım Ücretleri 
(01/01/2021 -31/12/2021 tarihleri arasında) 

87.536,34  TL 

 TOPLAM 2.003.478,29 TL 
 
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 2.003.478,29-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 S. KHK 
Menteşe Bel. 
Pers. Ltd. Şti. 

Personel ve Özel 
Güvenlik (TL) 

Sa
yı

sı 

B
ed

el
i 

Sa
yı

sı 

B
ed

el
i 

Sa
yı

sı 

B
ed

el
i 

Sa
yı

sı 

B
ed

el
i 

Sa
yı

sı 

B
ed

el
i 

Sa
yı

sı 

B
ed

el
i 

 

1 Destek Hiz.Müd 2 81.600,00 1 108.990,00  3 3.785,00 1 500,00 23 307.371,04 2 14.376.776,37 14.879.022,41 
2 Mali Hiz. Müd. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18.666,50 0 0 18.666,50 

3 Basın Yayın ve 
Halkla İliş.Müd 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60.336,00 0 0 60.336,00 

4 Sağlık İşl. Müd. 0 0 3 241.862,51  0 0 0 0 9 165.357,00 0 0 407.219,51 

5 Temizlik 
İşl.Müd 0 0 7 580.821,49  0 0 0 0 91 1.452.721,01 0 0 2.033.542,50 

6 Emlak İstim. 
Mü 1 122.000,00 0 0 0 0 0 0 1 29.000,00 0 0 151.000,00 

7 Etüd Proje 
Müd. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.795,00 0 0 3.795,00 

8 Hukuk İşleri 
Mü 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.900,00 0 0 2.900,00 

9 Yazı İşl. Müd. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.615,00 0 0 2.615,00 

10 Kültür ve 
Sosyal İşl.Müd 1 292.600,00 0 0 0 0 0 0 3 87.305,00 0 0 379.905,00 

11 Park 
BahçeMüd. 2 2.551.160,00 3 486.968,95  0 0 0 0 14 126.657,32 0 0 3.164.786,27 

12 Yapı Kontrol 
Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 6 115.680,00 0 0 115.680,00 

13 Zabıta 
Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 19 78.618,18 0 0 78.618,18 
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AMBAR VE AYNİYAT BİRİMİ  
Müdürlüğümüzce Yapılan Satın Alma İçin Düzenlenen TİF İşlemleri Tablosu 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Bilgi İşlem 
Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19.618,21 0 0 19.618,21 

15 Fen İşleri 
Müdürlüğü 1 288.805,57 0 0 0 0 0 0 3 61.031,00 0 0 349.836,57 

16 Özel Kalem Mü 0 0 0 0 0 0 0 0 5 79.381,50 0 0 79.381,50 

17 İnsan 
Kaynak.Mü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

18 İmar ve 
Şehircilik Müd. 1 94.000,00 0 0 0 0 0 0 2 43.383,00 0 0 137.383,00 

19 Muhtarlık İşl. 
Müd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

20 Gençlik Spor 
Hiz.Müd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

21 İşletme ve İşt. 
Müd. 2 280.656,75 0 0 0 0 0 0 1 2.340,00 0 0 282.996,75 

TOPLAM  3.710.822,32  1.418.642,95 0 3.785,00 0  500,00 0 2.656.775,76 0 14.376.776,37 22.167.302,40 

NO MÜDÜRLÜK 

DÜZENLENEN TİF SAYISI 
 

DEPOYA 
GİRİŞ 

YAPILAN 
ÜRÜN SAYISI 

1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 14 7.296,00 

NO MÜDÜRLÜK 
TÜKETİME DAYALI TİF SAYISI 

 
TOPLAM 
ÇIKILAN 

ÜRÜN SAYISI 
1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 12 4.914,00 
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Müdürlüğümüz Deposunda Diğer Müdürlüklerin Deposuna Yapılan Birimler Arası Devir İçin 
Düzenlenen TİF İşlemleri Tablosu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ii.     Performans Denetim Sonuçları 

Mal ve Hizmet Alımı Sonuçları Ve Oranları Tablosu 

NO MÜDÜRLÜK 

BİRİMLER ARASI 
DEVİR  

TÜKETİME DAYALI 
VE DEMİRBAŞ TİF 

SAYISI 

DEVREDİLEN 
TOPLAM ÜRÜN 

SAYISI 

1 Mali Hizmetler Müdürlüğü 8 2.158,00 
2 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 7 644,00 
3 Sağlık İşleri Müdürlüğü 13 1.934,00 
4 Temizlik İşleri Müdürlüğü 11 23.370,00 
5 Emlak İstimlak Müdürlüğü 8 573,00 
6 Etüd Proje Müdürlüğü 4 224,00 
7 Hukuk İşleri Müdürlüğü 4 98,00 
8 Yazı İşleri Müdürlüğü 10 436,00 
9 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 12 4.123,00 
10 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 8 792,00 
11 Yapı Kontrol Müdürlüğü 7 2.388,00 
12 Zabıta Müdürlüğü 17 2.558,00 
13 Bilgi İşlem Müdürlüğü 6 329,00 
14 Fen İşleri Müdürlüğü 19 1.810,00 
15 Özel Kalem Müdürlüğü 10 2.452,00 
16 İnsan Kaynakları Müdürlüğü  5 186,00 
17 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5 1.793,00 
18 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 0 0,00 
19 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 5 184,00 

TOPLAM 159 46.052,00 

NO MÜDÜRLÜK 
TALEP 
SAYISI 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
SAYISI 

YÜZDE 
ORANI 

% 
1 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 30 30 % 100 
2 Mali Hizmetler Müdürlüğü 6 6 % 100 

3 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürlüğü 5 5 % 100 

4 Sağlık İşleri Müdürlüğü 12 12 % 100 
5 Temizlik İşleri Müdürlüğü 98 98 % 100 
6 Emlak İstimlak Müdürlüğü 2 2 % 100 
7 Etüd Proje Müdürlüğü 1 1 % 100 
8 Hukuk İşleri Müdürlüğü 1 1 % 100 
9 Yazı İşleri Müdürlüğü 2 2 % 100 
10 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 4 4 % 100 
11 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 19 19 % 100 
12 Yapı Kontrol Müdürlüğü 6 6 % 100 
13 Zabıta Müdürlüğü 19 19 % 100 
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1.1.19 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 
 

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Ata’ya Saygı Online Satranç Turnuvaları 
düzenlendi. 

      *29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamı U12 Futbol Şenliği düzenlendi. 

      * Menteşe Belediyesi 2. Ayak Tenisi Turnuvası düzenlendi. 

      *Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında “Kansere Gol Atıyoruz” Kadınlar Arası Halı Saha 
Maçı, Öz Savunma ve Zumba etkinlikleri düzenlendi. 

      *Babalar Gününde Baba-Oğul halı saha maçı ve Baba-Oğul Karate etkinliği düzenlendi. 

      *Dünya Yoga Gününde Açık Alanda Yoga Etkinliği düzenlendi. 

      *Avrupa Hareketlilik Haftası (16-22 Eylül) 
Açık havada zumba, karate, dans, yoga, voleybol, bisiklet turu, işe araçsız geliyoruz etkinlikleri 
gerçekleştirildi. 
 
      *Müdürlüğümüz tarafından 16 farklı branşta çocuk ve yetişkinlere yönelik kurslar düzenlendi. 
“Masa Tenisi, Latin DansLarı, Yoga, Satranç, Kort Tenisi, Jimnastik, Pilates, Oryantiring, Voleybol, 
Tango, Atletizm, Hip Hop, Break Dans, Zumba, Karate, Futbol” 
 
1.1.20 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 
-Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde  yardıma muhtaç vatandaşlara, engelli öğrencilere 
ücretsiz 7812 kişiye yemek hizmeti verilmiştir. 
-Personellerimize, vatandaşlarımıza, öğrencilere de uygun 4164 kişiye  yemek hizmeti verilmiştir. 
 

SIRA NO: İŞLETME ADI: GELİR TUTARI: 
01 Aşevi  143.712,00.-TL 
02 Atapart 898.914,00.-TL 
03 Kerimoğlu Türküsü Evi 68.956,00.-TL 
04 Kötekli Kahvehane 74.978,00.-TL 
05 Kültür Evi 260.228,00.-TL 
06 Maşat Çay Bahçesi 1.480,50.-TL 
07 Nazım Hikmet Parkı 13.372,50.-TL 
08 Sekibaşı Kadın Dayanışma Merkezi 3.071,00.-TL 
09 Zahire Pazarı 97.648,00.-TL 
Toplam  1.418.648,00.-TL 

 

14 Bilgi İşlem Müdürlüğü 3 3 % 100 
15 Fen İşleri Müdürlüğü 4 4 % 100 
16 Özel Kalem Müdürlüğü 5 5 % 100 
17 İnsan Kaynakları Müdürlüğü  0 0 - 
18 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 3 3 % 100 
19 Muhtarlık İşleri Müdürlüğü 0 0 - 
20 Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü 0 0 - 
21 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 3 3 % 100 

TOPLAM 223 223 % 100 
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2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

1.1.1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı 
Hedef 

2021 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 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

(Covid-19) Salgın hastalık nedeniyle tüm birim 
müdürlerinin katılımı şeklinde olmayıp konu bazında 
ilgili birim müdürleriyle ikili, üçlü toplantılar 
yapılmıştır. 
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1.1.2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı 
Hedef 

2021 Yılı 
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

P.G.,4.4.4 Tüm gelen giden evrakların 
EBYS’ye kayıt yapılması, talep sahiplerinin 
SMS ile bilgilendirilmesi % 

%100 %100 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 
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1.1.3 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
BÜTÇE YILI 2021 

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 

2021 Yılı Hedef 2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

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

%85 
135.000.000,00 

 % 102,12 
137.862.009,95.- 
(Net Tahsilat)  

% 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler  

- 

PG 4.1.2    Bir önceki yıla 
göre tahakkuk (%) 

 
%5 
135.000.000,00.- 

% 27,50 
2020 yılı Tahakkuku 
106.359.314,85.- %78,64 
2021 yılı Tahakkuku 
135.247.807,70.- 

% 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

PG 4.1.3 Bir önceki yıla göre 
tahsilat oranı (%) 
 

 
%5 
135.000.000,00.- 

% 36 
2020 yılı net tahsilatı  
101.445.544,55.-%74 
2021 yılı net tahsilatı 
137.862.009,95.- 

% 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 
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1.1.4 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
         PERFORMANS  SONUÇLARI  TABLOSU    
                      
BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı Hedef 2021 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 5 0 

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 
geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapmak. 

4 8 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 
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 1.1.5 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
          PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı Hedef 2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG.1.1.1 Üretilen beton yol 
miktarı (m2) 

60.000 110.150 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

PG.1.1.2 Üretilen projeli yol 
miktarı (m2) 

20.000 20.000 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

PG.1.1.3 Üretilen parke yol 
miktarı (m2) 

40.000 59.050 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

PG.1.1.4 Tesviye yapılan 
stabilize yol miktarı(km) 

200 550 0 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

 
 
            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı Hedef 2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG. 1.2.4 Yapılacak 
restorasyon sayısı 

1 0 100 

Sapmanın Nedeni ve 
Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

2021 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşılamamıştır. Muğla 
Kültür varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden 2021 yılı 
içinde gerekli izinlerin çıkmaması nedeniyle restorasyon 
çalışmalarına başlanamamıştır. 
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   PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı Hedef 2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

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

6 7 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya 
karşı alınacak önlemler 

- 

PG.3.1.3 İmalatı yapılan tuvalet 
sayısı (Adet) 

1 3 0 

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 26 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya 
karşı alınacak önlemler 

- 

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

0 0 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya 
karşı alınacak önlemler 
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1.1.6 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 
            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı Hedef 2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG 1.3.1  Uygulama imar planı yapılacak 
alanların büyüklüğü(ha) 

2024 yılı sonu 245 
ha 

 154 ha 
 

 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- 

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

20  36 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 2021 
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 

2021 Yılı Hedef 2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

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

40  0 
 

 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı alınacak 
önlemler  

MAKS’ın tamamlanmasının uzun sürmesi. 

PG4.2.2:Numarataj verilerinin kent rehberi 
haritasına aktarılması(%) 

40 0 100 
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Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

MAKS’ın tamamlanmasının uzun sürmesi. 

 
1.1.7 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı Hedef 2021 Yılı 
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma  
Oranı 

PG1.4.1: Birimimize gelen talep sayısının 
azaltılması 

1.500 667 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

- 

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

3150 2.533,40 19,58 

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) 

1.386 693 50 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Sıfır atık duyarlılığının topluma yeterince 
kazandırılamaması. 

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

97.700 97.700 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

- 

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

2.160 1.700 21 

Sapmanın nedeni ve sapmaya 
 karşı alınacak önlemler 

Sıfır atık duyarlılığının topluma yeterince 
kazandırılamaması. 
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1.1.8 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı 
Hedef 

2021 Yılı 
Gerçekleştirme 

Hedefin Sapma  
Oranı % 

PG 1.5.1. Kızıldağ Mesire alan 
projesinin tamamlanması.% 

40 40 0 
 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

PG 1.5.2. Yeni nesil konsept 
parklarının yapılması(adet) 

1 3 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

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

15 15 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

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

1 1 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

PG.1.5.5 Kiralık araç oranın 
azaltılması(%) 

10 8,75 12,50 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Satın alma sürecinin uzaması ve yeni araçların alınamaması. 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

161 
 

             PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı Hedef  2021 Yılı 
Gerçekleştirme 

Hedefin Sapma 
 Oranı % 

PG.2.6.1. Mini voleybol, futbol, 
basketbol sahalarının yapımı (adet) 

2 2 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

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

1 1 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

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 2021 
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 

2021 Yılı 
Hedef 

2021 Yılı 
Gerçekleştirme 

Hedefin Sapma  
Oranı % 

PG.3.3.1: Lavanta bahçesinin 
tamamlanması (%) 

0 0 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

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

40000 40000 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. 

100 100 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler. 

- 

 
           PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı Hedef 2021 Yılı 
Gerçekleştirme 

Hedefin Sapma 
 Oranı % 

PG.3.4.1 Yerel üreticilerinin 
desteklenmesi (adet) 

5 8 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

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

10 10 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

 
1.1.9 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 
         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı Hedef 2021 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 2021 
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 2021 Yılı 

Hedef 
2021 Yılı 
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

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

14.000 3.000 79 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

Covi-19 salgın hastalığı nedeniyle baskı adeti 
azaltılmıştır. 

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

10.500 2.000 81 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi 
uygulaması sebebi ile sapma yaşanmıştır. 

    
 
PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
STRATEJİK AMAÇ; 2 Sosyal ve kültürel belediyecilik adına sürdürülebilir 

projeler üretmek. 
Hedef; 2.2 Çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen 

ücretsiz kursların geliştirilmesi. 
Performans Göstergeleri 2021Yılı 

Hedef 
2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.2.2.1: Sahnelenecek tiyatro oyunu (Aet) 2 10 0 
Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 
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PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
İDARE ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
STRATEJİK AMAÇ; 2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına 

Sürdürülebilir Projeler Üretmek. 
Hedef;  2.3 Kentimizin kültürel ve sanatsal gelişimini sağlamak 
Performans Göstergeleri 2021 Yılı 

Hedef 
2021 Yılı 
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

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

2 12 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

PG.2.3.4: Söyleşi ve Panel Düzenlemek (Adet) 3 6 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

 
 
         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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 2021Yılı 
Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

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

1 1 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı alınacak 
önlemler 

- 

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 2021 
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 2021 Yılı Hedef 2021 Yılı  

Gerçekleşme 
Hedefin 
Sapma 
Oranı % 

PG.2.2.2:Açılacak kurs sayısı. 24 24 0 
Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- 

 
             PERFORMANS SONUÇ TABLOSU 
  

BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 Yılı Hedef 2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

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

- 

PG.2.3.2:Çeşitli etkinlikler düzenlemek. 
(Adet) 

4 10 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- 

PG.2.3.4:Söyleşi ve panel 
düzenlemek.(Adet 

3 6 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

166 
 

 
            PERFORMANS SONUÇ TABLOSU 
 

BÜTÇE YILI 2021 
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 

2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

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

500 600 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) 

275 120 56 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

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

 
          PERFORMANS SONUÇ TABLOSU 
 

BÜTÇE YILI 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

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

0 0 0 

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

1 0 100 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya karşı 
alınacak önlemler  

- Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı 
sebebiyle Kötekli gençliğine yönelik konser ve şenlikler 
düzenlenememiştir. 

 
           PERFORMANS SONUÇ TABLOSU 
 

BÜTÇE YILI 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.3.2.1:Yapılacak etkinlik sayısı. 4 1 75 
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 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

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

7000 2641 
 

62 

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 2021 Yılı Hedef 2021 Yılı Hedefin Sapma Oranı 



 

168 
 

Gerçekleştirme 
PG5.1.2: İhtiyaç sahiplerine 
verilen evde temizlik hizmeti 
sayısı 

450 577 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya 
karşı alınacak önlemler 

Hedeflenen sayıya ulaşılmıştır. 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 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

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

20 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. 

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

20 20 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Hedeflenen sayıya ulaşılmıştır. 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 5 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Hedeflenen sayıya ulaşılmıştır. Hedefe ilişkin; salgının 
görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere karşı, halkın ve 
kurumda görevli personelin sağlığı ve güvenliği için gerekli 
koruma tedbirleri alınmıştır. 

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

2 2 0 
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Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Hedeflenen sayıya ulaşılmıştır. 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 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 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 1 67 

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. 
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                    PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG5.4.1 Kadın Danışma Merkezi Açmak 

% 

100 100 
 

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 1 0 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Hedeflenen sayıya ulaşılmıştır. 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 

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 42,5 10 %76 
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meclis üyelerine toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitimi vernek 
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  2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 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 

Sapmanın nedeni ve sapmaya karşı 
alınacak önlemler 

Hedefe ilişkin bir önlem alınmamıştır. 
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1.1.13 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
           PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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  2021 Yılı Hedef 2021 Yılı 
Gerçekleşen 

Hedefin Sapma 
Oranı% 

PG.4.3.1:  Kazanılan Dava Oranı  
(%) 

90 56 38 

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 93 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 

 
1.1.14- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 
            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
İDARİ ADI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 
AMAÇ (A2) Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler 

Üretmek. 
HEDEF (H.2.1) Belediye çalışmalarının halka etkin yöntemlerle duyurulması. 

PERFORMANS HEDEFİ 
(P.G.2.1.3) 

Yapılan faaliyet ve etkinliklerin teknolojik araçlarla 
duyurulması 

PERFORMAN GÖSTERGELERİ 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

P.G.2.1.3 Web sitesi güncellemesi 
ve geliştirilmesi 

100 100 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 
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            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

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

100 50 0 

Sapmanın Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri genelgesi uygulaması 
sebebi ile sapma yaşanmıştır. 

 
1.1.15-EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 
           PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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 2021 

Yılı Hedef 
2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

P.G.1.2.1Kamulaştırılacak tescilli 
yapı sayısı 

0 0 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 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.1.2.2 Yapılacak proje sayısı (Adet) 0 0 0 
Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler 

- 

PG.1.2.3 Yapılacak proje ile ilgili yarışma 
başvuru sayısı  

0 9 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler 

- 

       

         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

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

1 0 100 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler 

Taslak proje tamamlanmış fakat proje üzerinde 
düzenlemeler devam ettiğinden 2022 yılında 
tamamlanması öngörülmektedir. 
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          PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.3.5.1 Yapılacak başvuru sayısı 10 25 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler 

- 

PG.3.5.2Yapılacak yeni tip proje sayısı 1 0 100 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler 

Gelişen ihtiyaçlara  göre yeni tasarım proje talebi 
olmamıştır. 

 

         PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

BÜTÇE YILI 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG.4.1.5 Yapılan hibe başvuru sayısı 0 4 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler 

- 
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1.1.17- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 
             PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 
 
BÜTÇE YILI 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG 1.3.4. Kaçak Yapılaşmayı Azaltmak 25 20 
 

20 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı Alınacak 
Önlemler 

İmar Barışı sürecinde iptal edilen yapı kayıt 
belgelerindeki sayısal artış. 

 
1.1.18- DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
            PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU 

 
 

BÜTÇE YILI 2021 
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 2021 
Yılı Hedef 

2021 Yılı  
Gerçekleşme 

Hedefin Sapma 
Oranı % 

PG4.1.4 Mal ve hizmet alımı taleplerin 
gerçekleşme oranı(%) 100 100 0 

Sapma Nedeni ve Sapmaya Karşı 
Alınacak Önlemler 

- 
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Belediyemizin 2021 yılı içerisinde 89 adet performans göstergesinin  55 adedi % 100 

gerçekleşmiş, 12 adedi %100 altı, 10 adedi gerçekleşmemiş, 12 adedi 2021 yılından sonraki yıllarda 
gerçekleşmesi görülmüştür. Performans hedeflerinin gerçekleşme oranı % 71,76 

-Performans sonuçları tablosunda,  
- Stratejik amaçlara ulaşmak için, 2021 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-%999 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 2021 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. 
 

i. Alt program hedef ve göstergeleriyle ilgili gerçekleşme sonuçları ve 

değerlendirmeler 
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MENTEŞE BELEDİYESİ OLARAK 2021 YILI İÇİNDE 
 
110 bin 150 metrekare beton yol 
20 bin metrekare projeli beton parke 
59 bin 50 metrekare kilit parke taşı döşeme 
550 kilometre yol tesviye çalışması yaparak gerek kırsal gerekse kent merkezi olmak üzere sorumluluk 
alanımızdaki 66 mahallemize hizmet götürdük.  Daha çağdaş güvenli ve modern yolu 
vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.  
 
ORMAN YANGINLARI 
 

Hepinizin bildiği üzere yaz döneminde Muğla olarak çok zorlu bir dönemden geçtik. Menteşe, 
Marmaris, Bodrum, Köyceğiz ve Milas’ta çıkan orman yangınları hepimizi derinden üzdü. Sadece 
Menteşe’de 10’un üzerinde orman yangını çıktı. Tabi bu yangınların söndürülmesinde orman 
işçilerimizin, Büyükşehir Belediyemizin, MUSKİ’nin, Menteşe Belediyesi çalışanlarının çok büyük 
katkısı oldu. Çevre il ve ilçelerden gelen belediye ekipleri bu süreçte hep yanımızda oldu. Yangın 
sürecinde görevliler, gönüllüler ve tüm aktörler ile birlikte bizde tüm gücümüzle yangının kontrol 
altına alınması için çalıştık. Bu kapsamda kendi imkânlarımız ile satın aldığımız 3 adet sulama 
arazözünü hem Menteşe’de hem de Marmaris ilçemizdeki yangınlarda söndürme ve soğutma 
çalışmalarında kullanıldı. Yaşanan bu büyük felaketin tekrarlanmamasını diliyor, olası bir yangın 
durumu için araç filomuzu güçlendiriyor ve personelimize gerekli eğitimleri veriyoruz. 
 
HALKIMIZIN YANINDAYIZ 
 

Zor geçen kış şartlarında vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için sahadaki 
tüm personel, araç ve ekipmanımızla gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerimizde meydana 
gelen olaylara anında müdahale ettik. Yüksek kesimdeki mahallelerimizde etkili olan kar yağışı ile 
birlikte hafta sonları da dâhil iş makinaları, kar küreme araçları, kamyonlar ve personellerimizle, kar 
küreme ve yol açma çalışmalarında bulunduk. Kentimizde etkisini sürdürmekte olan aşırı yağışlarda da 
olumsuz hava koşullarından etkilenen bölgelere müdahale ederek çalışmalarımızı sürdürdük.  
 
“KIRSAL MAHALLE” DÜZENLEMESİ BELEDİYE MECLİSİNDE KABUL EDİLDİ 

 
          Büyükşehir Belediyesi Kanununa eklenen ek 3. madde ile Menteşe ilçesine bağlı mahallelerde 
kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan belirleme çalışmasını hep birlikte tamamladık. Bu süreçte, ek 
3. Madde uyarınca, Belediye Meclisinin incelemesi için İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, 
Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna havale edilen ve komisyonca 3 ay süren değerlendirme 
sonucunda, Menteşe Belediye Meclisi 66 Mahallede gerekli incelemeleri yaptı. Köy veya belde 
belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup kanun ve 
yönetmeliğin belirlediği sosyo-ekonomik durumu, imar durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye 
hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri kriterlerin dikkate alındığı, Kırsal 
Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan tespitine göre Menteşe’de 33 mahalle kırsal, 6 mahalle kırsal 
yerleşik olarak belirlendi. Karar siz değerli meclis üyelerimizin oy çokluğu ile onaylandı.  

 
ÇOK AMAÇLI SOSYAL ALAN 

 
           Kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımızın düğün, nişan, mevlit, sünnet, kına gibi gelenek ve 
göreneklerini, yöresel etkinliklerini yapabilecekleri, üstü uzay çatıyla kapalı, içerisinde elektriği, 
suyu, mutfağı olan çok amaçlı sosyal alanlarımızı inşa etmeye bu süreçte de devam ettik. Bu 
kapsamda Kırsal Mahallelerimize 29 adet Çok Amaç Sosyal Alan kazandırdık. 2021 yılı içinde de 3 
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adet Çok Amaçlı Salon inşa ederek bu sayıyı 32’ye çıkardık. Şuan için 32 adet Çok Amaçlı 
Salonumuz kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımıza hizmet veriyor.  

 
 
 
TİP PROJE UYGULAMASI İLE HALKIMIZIN YÜZÜ GÜLDÜ 

 
             Büyükşehir yasası ile birlikte köyden mahalleye dönüşen yaşam alanlarında ev yaptırmak 
isteyenler proje uygulamalarında yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyorlardı. Vatandaşlarımızın 
ekonomik zorluklarla karşılaşmaması için Menteşe Belediyesi olarak projelerini ücretsiz olarak 
hazırlama kararı almış ve bu konuda vatandaşlarımızın da takdirini toplamıştık. Hayata geçen ve çevre 
ilçeler tarafından da örnek olarak alınıp uygulanan TİP Proje uygulamamız, 2021 yılı içinde de devam 
etti. Bu yıl 25 adet tip proje başvuru talebinde bulunuldu ve projeler tamamlanarak yapı inşaat ruhsatı 
verilmek üzere Yapı Kontrol Müdürlüğüne teslim edildi. 
 
PAZARYERİ YENİLEME ÇALIŞMASI TAMAMLANDI 

 
             Perşembe Pazarı yenileme çalışmaları kapsamında 92 taşıyıcı kolon yenilendi ve akabinde 
zemine yönelik çalışmalar yapıldı. Yaya ve araç ulaşımının sağlandığı pazaryeri yolu ile pazaryeri 
içindeki yollarda parke taşı kaplama işleri, yol güzergâhındaki elektrik hatları, yağmur mazgalları, 
tıkalı bacalar, yeni branjman hatlar ve rögar kapakları yenilendi.  

Üreticilerin soğuk hava depolarını yerleştirdiği alanlarda zemin yenileme çalışmaları yapıldı. 
Zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından uzay çatıda belediye ekiplerince yenilendi. 
Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Pazaryerimiz daha çağdaş ve güvenli bir görünüme kavuştu ve 
halkımızın hizmetine sunuldu. Üreticilerimiz daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda ürünlerini 
satabiliyor, vatandaşlarımız da gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabiliyor.  
 
 
 
KURŞUNLU CAMİ ÖNÜ VE İNSAN HAKLARI PARKI PEYZAJ VE MEYDAN 
DÜZENLEME PROJESİ 
 
PROF. DR. RACİ BADEMLİ ÖZENDİRME ÖDÜLÜ 

Menteşe Belediyesi olarak yenileyerek halkımızın hizmetine sunduğumuz Kurşunlu Cami Önü 
ve İnsan Hakları Parkı Peyzaj ve Meydan Düzenlemesi kapsamında yaşam kültürümüzün önemli bir 
parçası olan ayakkabı boyacısı dostlarımızın, Kurşunlu Meydanı’ndaki lostra salonlarını da yeniledik. 
Ayakkabı boyacısı dostlarımız, meydan projesi kapsamında yenilenen ve her türlü hava şartlarına 
uygun, temiz, güvenli bu lostra salonunda vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaş 
odaklı sosyal belediyecilik anlayışımız ile halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Ayrıca, Kurşunlu 
Cami Önü ve İnsan Hakları Parkı Peyzaj ve Meydan Düzenleme Projesi ile “Prof. Dr. Raci Bademli 
Özendirme Ödülü”ne layık görüldük. 
 
NARLI KAHVESİ RESTORASYONU - TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BAŞARI ÖDÜLÜ 
 

Menteşe Belediyesi olarak restorasyonunu tamamladığımız 3. Derece Doğal Sit Bölgesi 
Karabağlar Yaylası’nda yer alan tarihi Narlı Kahvemizi halkımızın hizmetine sunduk. Tarihi Narlı 
Kahvesi’nin resmi açılışını 6.’sını düzenlediğimiz Menteşe Kültür ve Sanat Şenlikleri Yayla Kavun 
Yarışmasında yaptık. Kültür turizmi açısından önemli bir nokta da bulunan Narlı Kahvesi 
Restorasyonu ile Tarihi Kentler Birliğinden başarı ödülüne layık görüldük. Bu ödül Tarihi Kentler 
Birliğinden aldığımız üçüncü ödül oldu. Aldığımız ödüller, kentimizin tarihi ve kültürel değerlerinin 
korunması amacıyla yaptığımız çalışmaların ve izlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.       
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Kentsel Sit Alanındaki kültürel mirasımızın korunması amacıyla başlattığımız çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam edeceğiz.  
 
KIZILDAĞ MESİRE ALANI  
 

31 Mart yerel seçimlerine yönelik seçim bildirgesinde yer alan vaatlerimizden birisini daha 
yerine getirdik. Menteşe halkının günlük yaşamında yer alan seyirlik alanlardan birisi olan Kızıldağ 
Mesire Alanı’nı yeniledik. Pandemi, kısıtlamalar ve orman yangınları nedeniyle Kızıldağ Mesire 
Alanı’mızın resmi açılışını bu yıl yapacağız. Toplam 84 Bin metrekare alana kurulu Kızıldağ Mesire 
Alanının vatandaşlarımızın nefes alacağı, doğayla iç içe, restorana, piknik alanlarına sahip, yeni nesil 
oyun grupları ve güvenlikli bir doğal destinasyon alanı olarak hizmet verecektir. 
 
HAFIZ MEHMET GÜRÜN KÜLTÜREVİ 
 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün’ün baba ocağı, Düğerek 
Mahallesinde bulunan ve belediyemize bağışladığı Hafız Mehmet Gürün Evi’nin restorasyon 
çalışmaları devam ediyor. Temizlik çalışmalarının yapıldığı tarihi evin tüm restorasyon, bakım ve 
onarımlarının ardından “Hafız Mehmet Gürün Kültür Evi”  olarak vatandaşlarımızın hizmetine 
sunacağız. Kısa zamanda tamamlamayı hedeflediğimiz tarihi ev restorasyon çalışmasının ardından 
kültür turizmine kazandırılmış olacak.  
 
MENTEŞE KENT MEYDANI 
 

Yapımı Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından devam eden Menteşe Kent Meydanı 
Projesinde sona yaklaşıldı. 24 bin 172 metrekare alan üzerine inşa edilen 4 katlı yeraltı otoparkı, sosyal 
alanlar ve dükkanların bulunduğu Menteşe Kent Meydanı prestij projesi ile 
Menteşe'nin çehresini değişecek.  
 
KAÇAK YAPIYLA MÜCADELE 
 

Mavi ile yeşilin kucaklaştığı Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük 
Koyu’nda imara aykırı kaçak yapılarla mücadele kapsamında 2021 yılında 3 etapla planlı yıkım 
çalışması gerçekleştirdik.  

Yıkım çalışmaları kapsamında 19 Nisan 2021 tarihinde; Yıkım kapsamına alınan ve hakkında 
işlem yapılan 32 yapının 16 tanesi belediye ekiplerince yıkıldı. 5 yapı, mülk sahipleri tarafından 
yıkıldı. 10 yapı sahibi ise Yürütmeyi Durdurma Kararı aldı.  

14 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen yıkım çalışmaları kapsamında, yıkım kapsamına 
alınan ve hakkında işlem yapılan 30 yapının 7 tanesi belediye ekiplerince yıkıldı. 10 yapı mülk 
sahipleri tarafından yıkıldı. 13 yapı sahibi ise Yürütmeyi Durdurma Kararı aldı.  
 

8 Kasım 2021 tarihinde yapılan yıkım çalışmaları kapsamında ise, 82 yapı yıkım kapsamına 
alındı ve haklarında işlem yapıldı. Bu yapılardan 9 tanesi belediye ekiplerince, 24 tanesi mülk sahipleri 
tarafından yıkıldı. 49 yapı sahibi ise Yürütmeyi Durdurma Kararı aldı. Buna göre; 2021 yılı içinde 
toplamda 184 yapı hakkında yıkım kararı alınarak işlem yapıldı. 45 tanesi belediye ekiplerince, 48 
tanesi mülk sahipleri tarafından yıkıldı. 88 yapı sahibi yürütmeyi durdurma kararı aldı.  

Bu süreçte, 75 adet mühürleme işlemi yapıldı.  
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KAÇAK YAPIYLA MÜCADELEDE YENİ DÖNEM 
  

Öte yandan Zabıta Müdürlüğü emir ve yasaklar yönetmeliğinin yeniden düzenlemesi üzerine 
kaçak yapıyla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Zabıta Müdürlüğü’nün gelişen koşullar ve 
günümüz şartlarına uygun şekilde çalışmalarını yürütebilmesi için, Menteşe Belediye Meclisi’nin oy 
birliği ile aldığı karar doğrultusunda, kaçak yapıyla mücadelede yeni bir döneme girildi. Menteşe 
Belediye Meclisi’nin 05.01.2021 tarih ve 3 sayılı kararı ve ‘belediye emir ve yasaklar yönetmeliğinin 
9’uncu maddesi 1’inci fıkrasına göre; İlgi kurumlardan yapı ruhsatı veya yapı tadilat ruhsatı olmayan 
yapılara (Ruhsatsız [kaçak] yapılara) ve İmar ve Yapı Kontrol Müdürlüğünden izin alınmadan her 
türlü alana hazır beton sevki ve dökümü yapmak, (Beton firması tarafından istekte bulunan gerçek ve 
tüzel kişilerden, yapı ruhsatı ve yapı tadilat ruhsatı izin belgeleri istenecektir.) maddesi eklendi. 
Buna göre; Yapı ruhsatı veya yapı tadilat ruhsatı olmayan yapılarda, İmar ve Yapı Kontrol 
Müdürlüğünden izin alınmadan hazır beton sevki ve dökümü yapmak izne tabi olacak. Yönetmeliğe 
uymayan santrallere cezai işlem uygulanacak. 
 
KARABAĞLAR YAYLASI TAM ZAMANLI DENETLENİYOR 
 

Menteşe Belediyesi tarafından, kentsel ve 3. derece doğal sit alanı olan tarihi Karabağlar 
Yaylasının doğal dokusunun korunması için bir dizi çalışma başlattık. Buna göre, belediye ekipleri 
tarafından 360 derece kamera kullanılarak Karabağlar Yaylasının doğal yapısı, kesik ve irimleri kayıt 
altına alınıyor. Görevli personel kesik ve irimlerin, tel örgü ve duvar yapılarak yok edilmemesi için 
tam zamanlı olarak bölgede denetim gerçekleştiriyor. 

Özellikle pandemi döneminde Karabağlar Yaylasında yapılaşmanın çoğalması, bölgeye 
yerleşen ve burada yaşayan vatandaşların ev ve arsalarının etrafına duvar ve tel örgü inşa ederek kamu 
malı sayılan ve kamuya terki gereken doğal kesik ve irimlerin zarar görmeye başlaması üzerine alınan 
önlemler arttırıldı. Yaylanın sahip olduğu doğal yapısının, flora ve faunasının korunması, bozulmadan 
geleceğe taşınabilmesi için görevli belediye personelimiz tüm yayla bölgesinde 360 derece kamera ile 
çekim yaparak doğal kesik ve irimleri kayıt altına alıyor ve bu kayıtlardan bir envanter oluşturuyor. 
Böylece doğal kesik ve irimlere müdahale edildi ise doğal yapı bozuldu ise kolayca tespitini yapıyor 
ve gerekli cezai işlem uyguluyoruz. Bu çalışmayla doğal kesik ve irimleri koruyor, müdahale varsa da 
eski doğal haline dönebilmesi için de elimizde kayıt olmasını sağlıyoruz. Ayrıca Karabağlar Geliştirme 
ve Güzelleştirme Derneği ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında bölgede yetişen bitkilerin üretimini 
yapıyoruz. Şuana kadar 10 bin adet hayıt, meşe ve bölgeye has asma çeşitlerinin çelik ve çimlendirme 
yöntemi ile üretimi yapıldı. Üretimi yapılan fidanlar bozuk olan irimlerin onarımı için kullanılacak.   

“Ülkemizin inilerek gidilen tek yaylası olan, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde ‘Bir benzeri 
yoktur’ diyerek hayranlıkla bahsettiği; doğal bitki örtüsü, ulu çınarları, çevre dokusu ve sahip olduğu 
doğal hayatı ile Karabağlar Yaylamız bizim göz bebeğimiz. Onu korumak, turizm destinasyonu olarak 
değerlendirmek ve gelecek kuşaklara bozulmamış doğasıyla aktarmak için çalışmalarımızı sürdürmeye 
devam edeceğiz.  
 
KARAKIŞ DESTEK PAKETİ 
 

Menteşe Belediyesi olarak hazırladığımız Karakış Destek Paketi ile ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ettik. Eğitime destek kapsamında 120 öğrenciye burs 
yardımında bulunduk. 30 vatandaşımıza düzenli olarak fakir aylığı verdik. 400 kişiye yakacak 
yardımında,  600 aileye gıda paketi yardımında bulunduk. Aşevimizden her gün sıcak yemek verdik.  
 
AŞEVİ 
 

Menteşe Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her gün ücretsiz sıcak yemek 
ulaştırmaya, onlara destek olmaya devam ettik. Tüm hijyen ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak 
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her gün 3 çeşit yemek çıkardık. Bunun yanında Muğla Özel Eğitim Uygulama Merkezindeki 100 ve 
Muğla Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu özel eğitim sınıfındaki 5 öğrenci olmak üzere toplamda 105 
özel çocuğumuza her gün ücretsiz olarak yemek ulaştırmaya devam ediyoruz.  2021 yılı içinde 
toplamda 17 Bin 309 kişilik yemek yardımında bulunduk.  
 
 
65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILADIK 
 

Pandemi nedeniyle uygulamaya konulan kısıtlamalar ve yasaklar sürecinde vatandaşlarının 
yanında olduk. 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere hasta ya da engelli tüm vatandaşların market, 
eczane, pazar alışverişlerine yardımcı olduk. Uygulamamızı Ramazan Ayı sürecinde de devam ettik.   
 
ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ÇORBA İKRAMI 

 
            Yüz yüze başlayan eğitim – öğretim yılı ile birlikte üniversite öğrencilerine çorba ikramında 
bulunduk. Menteşe Belediyesi personeli tarafından sabahın erken saatlerinde aşevinde özenle 
hazırlanan çorbalar, belediyenin ikram aracıyla Muğla Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ulaştırdık. 
Belediyemiz kurulduğu günden bu yana yapılan uygulama ile öğrenci kardeşlerimiz okulun bahçesinde 
servis edilen sıcak çorbalarını içtikten sonra derslerine girdiler. Uygulama ile hafta içi her sabah 600 
öğrenciye ulaştık. 
 
ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNUNA DESTEK OLDUK 
 

Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız içerisinde kütüphanesi, çamaşırhanesi, mutfağı, odaları, 
banyosu, interneti olan, alt katında kafesi bulunan Kötekli Gençlik Merkezimiz ve Düğerek 
Mahallesindeki sosyal tesislerimiz ile öğrenci kardeşlerimizin barınma sorununa çözüm olduk. Ayrıca 
Belediyemizin Elele Butik Dayanışma Merkezinden ihtiyaç sahibi öğrencilerin çarşaf, yastık, yorgan 
gibi ihtiyaçlarını karşıladık.   
 
ESNAFA VE ÜRETİCİYE KİRA DESTEĞİ  

 
Menteşe Belediyesi olarak pandemi sürecinden etkilenen 344 kiracımıza kira indirimi  

uyguladık.  
Menteşe Belediyesi olarak 2021 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısında oy birliği ile kabul edilen 

esnafa yönelik kira indirimi uygulamasını yıl boyu uyguladık. Bu kapsamda pandemi sürecinde kapalı 
olan 63 kiracımızdan kira almadık. 73 adet işyerimize %50 kira indirimi 208 adet işyerine de %25 kira 
indirimi uyguladık. İşyeri kiracılarımızın yanında belediyemize ait tarım arazilerini kiralayan 
üreticilerimiz de bu süreçte kira indirimlerinden faydalandı.  

Menteşe Belediyesi olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte, tüm imkânlarımızla 
esnafımızın, üreticimizin ve halkımızın yanında olmaya devam ettik.  
 
AMATÖRSPORA DESTEK  
 

Spora destek kapsamında farklı branşlarda faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine toplam 70 
bin TL maddi destekte bulunduk. Kimi zaman nakit, kimi zaman akaryakıt, kimi zaman araç, kimi 
zaman da malzeme ve iaşe desteği verdik. Bunların yanında amatör spor kulüplerimizin belediyemize 
ait tesislerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlıyoruz.  
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700 ÖĞRENCİYE DAYANIŞMA ÇANTASI  
 

Kırsal mahallelerde eğitim öğretim hayatına yeni başlayan çocuklara dayanışma çantası vererek 
destek olduk. İlkokula yeni başlayan çocukların eğitimine destek olmak adına içerisinde defter, silgi, 
kalem, etiket, kalemlik, kağıt, pastel ve kuru boya kalemleri gibi kırtasiye malzemeleri bulunan 
çantalardan hediye ettik.  Bu kapsamda 700 öğrenciye Dayanışma Çantalarımızdan hediye ettik. 
 
ELELE BUTİK DAYANIŞMA MERKEZİ 
 

Menteşe Belediyesi’nin El Ele Butik Dayanışma Merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü  
gülüyor. 
  

Hayırsever ve ihtiyaç sahibi vatandaşları aynı platformda buluşturan Elele Butik Dayanışma 
Merkezi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafetten beyaz eşyaya, mobilyadan mutfak eşyasına kadar 
her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Bu kapsamda 44 vatandaşımızın mobilya, 2 Bin 597 vatandaşımızın 
da kıyafet ihtiyacını karşıladık.   
 
EVDE TEMİZLİK HİZMETİ 
 

İnsana dokunan sosyal projelerimiz kapsamında evde temizlik ve bakım hizmetlerimiz yıl boyu 
devam etti. Yaş almış ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evde bakım ve temizlik hizmetlerine pandemi 
sürecinde de devam ettik. Bu kapsamında 577 vatandaşımızın evlerini temizledik, ihtiyaç halinde 
mobilya ve beyaz eşyalarını da Elele Butik Dayanışma Merkezimizden karşıladık. 
 
İBADETHANELERİMİZİ TEMİZLİYORUZ 
 

Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda yapabilmeleri için camilerimizi 
temizliyoruz. Gerek kırsal gerekse kent merkezimizdeki camilerimiz ekiplerimiz tarafından periyodik 
olarak temizleniyor. Pandemi sürecinde temizlik çalışmalarının yanı sıra dezenfeksiyon işlemleri de 
yaptık. Bu kapsamda yıl içerisinde 169 kez Cami temizliği hizmeti verdik.  
 
SAĞLIĞINIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ 
 

Halk sağlığının öneminin arttığı pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığı için ücretsiz kan 
şekeri, kilo ve tansiyon ölçümlerimize devam ettik. Bireysel Danışmanlık Hizmeti kapsamında 120 
kişiyle 218 görüşme seansı yaptık.  Doğuma Hazırlık Kursu kapsamında 20 gebeye eğitim verdik. 
Meme Kanseri Farkındalık Haftasında kırsal mahallelerde eğitimlerimize devam ettik. 50 Belediye 
personeline Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimi verdik. Sekibaşı Kadın ve Çocuk Kitaplığı Söyleşi ve 
İmza Etkinliği düzenledik. Pandemi döneminde 65 yaş üstü karantinada bulunan vatandaşlarımıza 
alışveriş hizmeti sunduk. 
 
MAHALLE SAKİNİ HAYVAN DOSTLARIMIZI UNUTMADIK 
 

Menteşe Belediyesi olarak pandemi sürecinde uygulanan karantina sürecinde mahalle sakini 
can dostlarımızı unutmadık. Kent merkezindeki sahipsiz sokak canlılarına mama takviyesinde 
bulunduk. Belediyemiz hizmet sınırları içerisinde yer alan yeşil alan ve parklarda bulunan 36 kedi ve 
köpek evlerine rutin olarak mama bıraktık. Kedi – köpek evleri ile güvercin evlerinin ve su kaplarının 
temizliklerini düzenli olarak yaptık. Bunun yanında perşembe pazarının ardından toplanan sebze ve 
meyve gibi atıkların kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yemesi için Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesini sağladık.  Teslim edilen 
yiyecek maddeleri ekipler tarafından Yılanlı Yaban Hayatı Gençleştirme Sahasına bırakılıyor.  
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YETİŞKİNLERE KURSLAR 
 

7’den 70’e her vatandaşımızın ücretsiz olarak faydalanabildiği ve yoğun ilgi gösterdiği 
kurslarımıza pandemi kuralları çerçevesinde devam ettik. Uzman eğitmenlerimiz eşliğinde yetişkinlere 
yönelik; ahşap boyama, resim, gitar, keman, ebru, halk oyunları, iğne oyası, kırkyama, nakış, bağlama, 
kağıt rölyef, takı tasarım, dekoratif ev aksesuarları, otantik giysi süsleme, mozaik, deri aksesuar yapımı 
ve örgü alanlarında kurslar verdik. Kurslara katılan 840 kursiyerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladı. 
Kursiyerlerin el becerilerini geliştirmelerine, sosyalleşmelerine ve elde ettikleri ürünlerle ev 
ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla verdiğimiz kurslar sonunda sergi açıyor, pazaryeri girişinde 
kadınlara tahsis edilen Menteşe Belediyesi Kadın El Sanatları Sergi Alanında ürünlerini sergileme ve 
satış yapmalarına imkân sağlıyoruz.  
 
EV HANIMLARINA ÜCRETSİZ TENİS KURSU 
 

Menteşe Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak yetişkinlere yönelik verilen Kış Dönemi 
Kurslarına tenis kursunu da ekledik. Menteşe Belediyesi Sosyal Tesislerinde ev hanımlarına yönelik 
başlatılan tenis kursuna ilk etapta 20 kursiyer katılım sağladı. Ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği 
kurslar önümüzdeki dönemlerde de devam etti.  
 
ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYOR 
 

Menteşe Belediyesi olarak yaz kursları kapsamında çocukların yeteneklerini keşfetmelerini ve 
el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor, güzel sanatlara olan ilgilerini arttırıyoruz.  Yaz kursları 
kapsamında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde keman, halk oyunları, gitar, bağlama, ebru, resim ve takı 
tasarım olmak üzere toplamda 240 kursiyere eğitim verdik. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ve 
eğitimlerine de katkı sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış kültürel ve sanatsal kurslarımıza devam 
ediyoruz.  
 
ÇOCUKLARA YÖNELİK BİLİM ETKİNLİĞİ 

    
Menteşe Belediyesi olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde 06-14 Yaş çocuklara 

 yönelik bilim etkinliği düzenledik. 
  Çocuklara yönelik deniz canlıları ve laboratuvar ekipmanlarının sergilendiği etkinlikte 

farkındalık yaratan sunumlar gerçekleştirildi. Dünyada su rezervleri ve su kullanımı, su altı canlılarının 
yaşamı, türleri ve balık avlanma kuralları konularında çocuklara bilgiler aktarıldı.   
 
 
SPORUN VE SPORCUNUN YANINDAYIZ 
 

Menteşe Belediyesi olarak ilçemizde çocukların ve gençlerin sporla tanışmaları eğitimlerinin 
yanında sportif aktivitelerde de bulunmaları için farklı branşlarda spor etkinlikleri düzenledik. 
Uluslararası Satranç Turnuvaları, U12 Futbol Şenliği, Ayak Tenisi, Kansere Gol Atıyoruz ile zumba, 
karate, dans, yoga, voleybol, bisiklet turu, işe araçsız geliyoruz etkinlikleri gerçekleştirdik. Bunun 
yanında 16 farklı branşta çocuk ve yetişkinlere yönelik Masa Tenisi, Latin Dansları, Yoga, Satranç, 
Kort Tenisi, Jimnastik, Pilates, Oryantiring, Voleybol, Tango, Atletizm, Hip Hop, Break Dans, Zumba, 
Karate ve Futbol kurslarımıza devam ettik.  
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MENTEŞE BELEDİYE TİYATROSU 
 

Pandemi sürecinde rutin belediyecilik hizmetlerimize devam ederken değişen, değişmek 
zorunda kalan günlük yaşama uygun olarak kültür ve sanat faaliyetlerimizi yeni oluşan yaşam şekline 
göre yeniden şekillendirdik. Kısıtlama ve yasaklar nedeniyle zorunluluk haline gelen evde kalma 
sürecinde dijital ortamda kalma süresinin uzadığı gerçeğinden yola çıkarak yeni sürecin yol haritasını 
oluşturduk. Bu kapsamda Menteşe Belediye Tiyatrosu olarak kültür ve sanat etkinliklerinin sınırlarını 
genişleterek tüm faaliyetlerimizi dijital platforma taşıdık. Kısıtlama ve yasak dönemlerinde başta 
çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin nitelikli vakit geçirmelerini hedefledik. Dijital platform 
üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan online olarak çocuk tiyatroları, kukla gösterileri ve 
eğlenceli skeçler hazırladık, repliği söyle, ödülü kazan adlı yarışma düzenledik. Online diksiyon, 
yaratıcı drama ve tiyatro eğitimleri verdik.  Online gösterilerimiz 40 bin izlenme oranına ulaşırken, 
online kurslarımıza ise 753 katılımcı sağlandı.  Kademeli normalleşme dönemine girmemiz ile birlikte 
yaz döneminde özellikle tiyatro etkinliklerimizi yüz yüze yapmaya başladık. Yetişkinlikler için Ahmet 
Zeybek Kültür ve Sanat Merkezinde “Menteşe’nin Milli Mücadele Yılları” adlı tiyatro gösterisi 
sunduk.  Kırsal mahallelerimizde yaşayan çocukların tiyatroyla tanışmaları, onların kültür sanatla iç 
içe olabilmeleri için yaz döneminde sahnemizi kırsala taşıdık. Tüylü ve Havhav’ın Maceraları, 
Ormanın Anahtarı gibi tiyatro oyunlarını çocuklarla buluşturduk. Tamamen ücretsiz olarak sahnelenen 
oyunlarda 14 bin 550 kişiye ulaştık.  

Bu süreçte kentimizin iki değerli ismi Tiyatro sanatçısı ve oyuncu hemşehrimiz Turan Selçuk 
ile Ayhan İçöz Hocamızın isimlerini Belediyemiz Tiyatro Salonlarına vererek yaşattık.   
Menteşe Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı gereği halkımızın her kesimine hitap eden 
kültür - sanat çalışmalarımıza devam edeceğiz.  
 
ZEYBEK SİNEMASI - AHMET ZEYBEK KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ 
 

İlçemizin tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan önemli bir yeri bulunan Tarihi Zeybek Sineması’nı 
yenileyerek Zeybek Sineması - Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi olarak hizmete açtık. 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda ‘Menteşe’nin Milli Mücadele Yılları – Saklı Kalmış Bir Destan’ adlı tarihi 
bir oyunla perdelerini açan Zeybek Sinemasının salonuna engelli bireylerin de rahatça kullanabilmeleri 
için engelli girişi yapıldı. Kültürel ve Sanatsal etkinliklerin yapılmaya başlandığı salonu, Menteşe 
halkıda projelerini ve etkinliklerini de yapabilecekler.  
 
MENTEŞE MUTFAK KÜLTÜRÜ ATÖLYESİ SABURHANE MEYDANI 
 

Muğla Mutfak Kültürü’nün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentin 
gastronomi potansiyelinin turizmle entegre edilmesi, yeme – içme ve kültür turizminin canlandırılması 
amacıyla başlatılan proje kapsamında “Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ve Saburhane Semt Pazarı” 
nı hizmete açtık.  

Bilindiği gibi Menteşe, eski kent dokusu, tarihi Muğla evleri, bacası, kapıları, Arastası, 
Saburhanesi ve Karabağlar Yaylası ile büyük bir mirasın sahibi. Kültür turizmi yapmak için gerekli 
olan her şeyimiz var. Tüm bu değerlerin yanında Akdeniz ve Ege mutfağında özgün yemekleriyle 
hatırı sayılır yeri olan Muğla mutfağının da sahibiyiz. Bugüne kadar yerel yönetimler, sivil toplum 
kuruluşları, meslek odaları ve üniversitemiz farklı zamanlarda kültür turizmi konusunda büyük çaba 
gösterdiler. “Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ve Saburhane Semt Pazarı” ile bu çalışmalarımızı bir 
adım daha ileri götürüyoruz.  Menteşe Mutfak Kültüründe yapılacak atölye çalışmaları ile geleneksel 
mutfağımızın envanterini oluşturarak gastronomi konusunda da kalıcı adımlar atacağız. Proje 
kapsamında bir ilke daha imza attık. Kadınların kendi yaptıkları, ürettikleri yerel ürün ve yemekleri bu 
meydanda sergilemelerini, ürünleriyle de emeklerini gelire dönüştürmelerini hedefliyoruz. Ayrıca 
gastronomi turizminin yanında kültür turizmine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda ilk 
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olarak Denizli Doğa Yürüyüş Spor Kulübü Derneği (DOĞADEN) üyesi 200 kişiyi tarihi Şaraphanede 
ağırladık ve kahvaltı verdik. Dernek üyeleri daha sonra Değirmendere Kanyonu yürüyüşünü 
gerçekleştirdiler. 
 
İKAMETİNİZİ MENTEŞE’YE ALIN  
 

Belediyelerin devletten aldığı pay il – ilçe nüfusuna göre belirleniyor. Menteşe’nin nüfusu da 
2020 yılı nüfus kayıt sistemine göre 113 bin. Resmi rakamlarda böyle olmasına rağmen, üniversite ana 
kampüsünün bulunduğu ilçemizde nüfusumuz resmi durumdan farklı. Üniversitemizde 30 bine yakın 
öğrencimiz bulunuyor. Öğrencilerimizle beraber ilçe nüfusumuz 140 bini aşıyor ve bu sayı her yeni 
eğitim – öğretim yılında artıyor. Fakat bizim belediye olarak devletten aldığımız pay resmi olarak 113 
bin nüfusuna göre belirlenmiş durumda. Bu nokta da üniversite öğrencilerimize daha iyi hizmet 
verebilmek adına öğrencilere ikametlerini Menteşe’ye almaları için çağrıda bulunduk. Bu konuda 
yaptığımız çalışmalar neticesinde çağrımız yanıt buldu ve 5 bin öğrenci kardeşimizin nüfusunu 
Menteşe’ye almalarını sağladık. Sonuç olarak 2021 yılı nüfus kayıt sistemine göre ilçe nüfusu 118 bine 
çıktı.  
 
MENTEŞE’DE CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ‘MOR BAYRAK’ UYGULAMASI  
 

Menteşe Belediye Meclisi tarafından 2015 yılında alınan meclis kararı ile cinsiyet eşitliği 
sağlayan işletmelere Mor Bayrak veriliyor. Alınan meclis kararı ile yürürlüğe giren Mor Bayrak 
projesine yönelik ilk işletmemize, Mor Bayrak’ı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde verdik. 
Proje her alanda erkeklerle birlikte çalışan emekçi kadınlarımızın eşit bir şekilde haklarını almalarını 
sağlanmasını, kadının toplum içerisinde ekonomik olarak güçlenmesini ve daha saygın olmasını 
sağlayacaktır.  
 
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 12 EĞİTİMDE 5. SIRADAYIZ 
 

Menteşe, 2021 Toplumsal Cinsiyet Endeksi’ne göre cinsiyet eşitliğinde 12, eğitimde 
Türkiye’nin 5. İlçesi oldu. Menteşe Belediyemizde gerek istihdamda kadın çalışan oranlarında 
gösterdiğimiz hassasiyet, gerekse ilçemizde yürüttüğümüz kadın odaklı ve kadına değer veren sosyal 
projeler meyvesini vermekte ve böylesine kapsamlı bilimsel çalışmalarda ilçemizin layık olduğu 
yerlerde bulunmasına etki etmektedir. Bu noktada Kadın Dostu bir kent olan Muğla’mızda Büyükşehir 
Belediyemiz ile birlikte sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler başta olmak üzere özellikle kırsal alanlarda 
tarıma yönelik istihdamlarımızla kadınlara ekonomik, sosyal ve siyasal fırsat yaratarak eşitliği yaşamın 
her alanına yaymaya devam edeceğiz. 
 
KÜLTÜREVLERİMİZ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR 

 
Menteşe Belediyesi olarak belediyemiz bünyesinde hizmet veren Menteşe Belediyesi’ne ait 

 Kültürevlerimiz uygun fiyatları ve güler yüzlü personeli ile vatandaşlarımızın takdirini topluyor. 2021 
yılı içinde yenileyerek halkımızın hizmetine sunduğumuz Atapark sadece Menteşe halkımızın değil, 
üniversite öğrencisi gençlerimizden uğrak noktası haline geldi. Bunun yanında,  Zahire Pazarı, Aşevi, 
Menteşe Kültür Evi, Kerimoğlu Evi, Maşat, Kötekli Gençlik Merkezindeki kafelerimizde halkımızın 
hizmetinde faaliyetlerini sürdürüyor.  
 
BELEDİYEMİZİN PROJE VE HİZMETLERİNİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTIK 

 
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü olarak 2021 yılı içinde ayda ortalama 40, yılda ise 

 487 fotoğraflı haberi yerel ve ulusal basına servis ettik, belediyemizin resmi sosyal medya 
hesaplarından paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdik. Görüntülü haber ve canlı yayın bağlantıları 
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kurduk, özel gün ve haftalarda farkındalık yaratan videolar hazırladık. Belediyemizin proje ve 
hizmetlerinin, başkanımızın mesajlarının en doğru ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaşabilmesi, 
kurum faaliyetlerinin medyada tanıtılması için gerekli çalışmaları yaptık, kurum organizasyonları ile 
basın arasındaki köprünün kurulmasını sağladık.  Fen İşleri Müdürlüğü ve Park bahçeler 
Müdürlüğü’nün haftalık çalışma programlarını periyodik olarak her hafta sosyal medya hesaplarından 
paylaştık. Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi nedeniyle basımını yapamadığımız “Menteşe Haber” 
bültenimizi, dijital platformdan yayınlamaya başladık. Menteşe Kültür - Sanat - Tarih dergimizi 
kentimize değer katan yazar, şair ve sanatçıların yazıları ve katkılarıyla yayınlamaya devam ettik. 

Yerel ve ulusal basın organlarının yanı sıra ülkemize belgesel çekim için gelen Fransız TV5 
Kanalını ağırladık ve Menteşemizin yurt dışında da tanıtılmasını sağladık. 

 Belediyemize ait Açık Hava İletişim Araçlarını (billboard, raket) etkili bir şekilde kullandık.  
Pandeminin etkisinin devam ettiği 2021 yılında instagram, twitter gibi sosyal medya platformlarını 
daha etkili bir iletişim aracı olarak kullandık. 

 Bu kapsamda; 2021 yılında Menteşe Belediyesi’nin facebook hesabı takipçi sayısı 18 Bin 
500’den 20 Bin Kişiye, toplam erişilebilen hesap sayısı ise %13,7 artış göstererek 565,912 Binden 
643,400 kişiye ulaştı. Menteşe Belediyesinin resmi twitter hesabındaki takipçi sayısı ise 6 Bin 150 
kişiden, 7 Bin 266 kişiye ulaştı. İnstagram hesabı takipçi sayısını da bu süreçte arttırdık ve 12 bin olan 
takipçi sayısını 16 bine çıkardık. 

 Müdürlüğümüze bağlı Çağrı Merkezimizde ise 2021 yılı içinde telefon, e-posta, sosyal medya, 
WhatsApp, şahsen ve dilekçe ile yapılan toplam 5 Bin 77 talep, istek ve şikâyete olumlu cevap verildi.  
Müdürlüğümüz görev ve sorumluluğu kapsamında belediyemizin proje ve hizmetlerini, başkanımızı 
mesajlarını hızlı, doğru ve etkili bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını sağladık.  
 
TABELALARDA TÜRKÇE İSİM KARARI 

  
             Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yayınlanan kurum ve kuruluşlarda kullanılan 
tabelalar için kurallar standartlarına uygun olarak düzenlemeleri konusunda, kanun, tüzük ve 
yönetmeliklerin yeniden değişmesi üzerine, iş yeri tabelalarında Türkçe isim uygulamasına başladık. 

  Düzenlemeye göre, Menteşe Belediyesi Meclisi tarafından, 05.01.2021 tarih ve 3 sayılı 
kararıyla Türkçe isim kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla belediye emir ve yasaklar 
yönetmeliğinin 15’inci maddesi 16’ıncı fıkrası b) alt bendinde “Tabelalarda; Türkçe alfabesindeki 29 
harf içinde yer almayan harfler ile Türk Dilinin temel kurallarına aykırı yabancı kaynaklı sözcükler 
kullanmak, (Tabelalar Türkçe olacak.) Yabancı unvanda tabela yaptırmak, (Tescilli unvanlar hariç) 
yasaktır” maddesi eklendi.  
 
ÇEVRESEL ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR 
 

Menteşe Belediyesi olarak, yılda ortalama 400 ton budama atığı topluyor, atıkları geri 
dönüştürerek, organik içeriğe sahip kompost yaparak bitkilerimiz için gübre haline getiriyoruz.  Halk 
pazarından artan sebze ve meyve artıklarını da öğüterek aynı şekilde gübre haline getiriyor ve gübre 
olarak değerlendiriyoruz.  
 
TARIMSAL HİZMET BİRİMİ KURDUK 
 

Yerel ürün çalışmalarımızı geliştirmek, ata tohumlarımızı çoğaltmak ve daha iyi muhafaza 
etmek adına Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde “Tarımsal Hizmetler Birimi” kurduk. Kurduğumuz 
birim ile üretim çalışmalarımızı daha hızlı ve verimli yapmaya başladık.  
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GELECEĞİMİZ İÇİN ÜRETİYORUZ 
 

Pandemi sürecinde “Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi Projesi” kapsamında 
Kafaca Mahallesinde bulunan 7 dönümlük tarım arazisine 55 bin adet yerli fide dikimi yaptık. 
Toplamda 4 ton (domates, biber, patlıcan) sebze üretimi gerçekleştirdik.  Elde edilen sebzeleri 
aşevinde yemek yapımında, kültür evlerinde ve ihtiyaç sahiplerine dağıtarak değerlendirdik.   
 
KARAKILÇIK BUĞDAYI 
 

Kafaca, Kıran ve Yeşilyurt Mahallelerinde toplamda 39 dönüm araziye buğday ekimi yaptık. 
Karakılçık buğdayından toplamda 6 ton hasat elde ettik. Elde edilen buğdayı tarihi değirmende 
öğüterek un haline getirdik. Daha sonra düzenlediğimiz hasat şenliğinde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza dağıttık.  
 
ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNE BAŞLADIK 

 
            Pandemi sürecinde yerli üretimi destekleyen tarım politikalarıyla farkındalık yaratan 
çalışmalara imza atarak, zeytinyağı üretimine başladık. Belediyeye ait tarım arazilerinde yetişen 3 bin 
adet ve yol kenarında yetişen zeytin ağaçlarından 4 ton zeytinyağı elde ettik. Elde edilen zeytinyağını 
aşevinde yemek yapımında ve Kültürevlerinde kullandık. Teneke ve şişeleme işleme işlemi yaparak 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık.   

 
İPEKBÖCEKÇİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 
            Muğla Büyükşehir Belediyemiz ile imzaladığımız “İpekböcekçiliğini İyileştirme, Geliştirme ve 
Sürdürülebilirliğini Sağlanması” protokolü çerçevesinde Bayır Mahallesinde ipekböcekçiliği 
yetiştiriciliğine başladık. Bayır Mahallesinde bulunan 15 dönümlük arazide toplamda 450 adet dut 
ağacı ile 8 aileye ipekböcekçiliği yetiştiriciliği için yaprak temin ettik. Özellikle kadın ve genç 
üreticilerin desteklendiği proje kapsamında 40 bin adet kozanın KozaBirlik tarafından alım garantisini 
sağladık.  
 
HAYVANCILIĞIN DESTEKLENMESİ 
 

Ata tohumu karakılçık buğdaylarının sap kısımlarının saman balyası haline getirilerek hayvan 
yetiştiricisi üreticilerimize dağıtımını sağladık. 8 kırsal mahallemizdeki 27 hayvan üreticisine 250 adet 
saman balyası dağıtımı yaptık.  
 
YEŞİL ALANLARIMIZIN SULAMASINDA ARITMA SUYU KULLANIYORUZ 

 
           Muğla Büyükşehir Belediyesi atık su arıtma tesislerinde atık suyun geri dönüşümünü sağlayan 
sistemi hayata geçirmesi ile birlikte parklarımızı şebeke suyunun yanında arıtılmış suyla sulamaya 
başlamıştık. Bu kapsamda sorumluluk alanımızda bulunan yaklaşık 460 bin metrekare yeşil alanı 
arıtma suyu (gri su) ile suluyoruz. Oluşturulan ve yapımı tamamlanan proje kapsamında yıllık 1.450,00 
ton temiz su tasarrufu sağlamış oluyoruz.  Uygulama ile hem belediye bütçesine katkı, hem de işgücü 
konusunda kazanç sağlanıyor. 
 
BİTKİ ÜRETİM SERASI 
 

Ortaköy Mahallesinde 300 metrekarelik kapalı sistem üretim serasında bahçe külü, lavanta, 
sardunya, biberiye, altın çanak, bahar dalı, kasımpatı, gül, dut olmak üzere toplam 27 bin adet 
çelikleme yöntemi ile üretim yapılmıştır. Üretim yapılan süs bitkilerinin belediyemize ait Bitki Satış 
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yerinde uygun fiyata halkımıza satışı yapılmaktadır. Çalışmalar kapsamında 55 bin adet ata 
tohumunun çimlendirme işlemi yapılmıştır.  
 
TARIM FUARLARINA KATILIM SAĞLADIK 
 

30 Eylül – 2 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Tarım Zirvesine” katılım 
sağladık. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarının katılım sağlayacağı tarım 
zirvesinde belediyelerin tarıma verdiği destekler değerlendirildi, tarım politikası ve yol haritası 
belirlendi. Bunun yanında izmir – Ödemiş Belediyesi’nin düzenlediği Süs Bitkileri Fuarına katıldık. 
Katılım sağladığımız fuarlarda yerli ata tohumlarımızı ürün ve bitkilerimizi tanıttık. Yerkesik Kırsal 
kalkınma Kooperatifin desteklenmesini sağlamak amacıyla lavanta kolonyası, lavanta sabunu ve 
zeytinyağının fuar ziyaretçilerine tanıtımını ve dağıtımını yaptık.  
Menteşe Belediyesi olarak yerel üretim çalışmalarımıza, zirvede belirlenen tarım politikası ile devam 
ediyoruz.  
 
PARKLARIMIZI YENİLİYORUZ 
 

Her yaştan vatandaşımızın sosyalleşip zaman geçirdiği çocukların aileleriyle birlikte oyunlar 
oynadığı parklarımızın sayısını artıyor, yeni nesil oyun grupları ile donatıyoruz. Bu kapsamda  
Mevhibe İnönü Parkı, Mehmetağa Kocahavuz Parkı, Süleyman Öztürk Parkı zemin yenileme, peyzaj, 
yeni nesil oyun grupları ve spor aletleri ile donatılarak yenilendi. Mevhibe İnönü ve Süleyman Öztürk 
Parkına ayrıca mini futbol sahaları yapıldı. Bayır Mahallesindeki atıl vaziyetteki park proje 
çalışmalarının arından tamamen yenilendi ve yeni oyun grupları ve spor aletleri ile donatıldı. Kafaca, 
Bayır, Çiftlik, Yeniköy, Doğanköy, Salihpaşalar mahallelerinde bulunan belediyemize ait alanlara yeni 
nesil oyun grupları kurulumu yapıldı. Parkların bir kısmına spor aletleri kuruldu.  
 
TEMİZ TOPLUM, TEMİZ MENTEŞE 
 

Menteşe Belediyesi olarak halkımızın takdirini toplayan temizlik hizmetlerimizin yanında, geri 
dönüşüme yönelik farkındalık yaratan proje ve çalışmalar içinde de yer aldık.  

2021 yılı içerisinde 2.533,40 ton; plastik, kağıt, karton, cam vb. ambalaj atığı toplandı. 693 
kilogram atık pil toplanarak TAP’ a (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) gönderildi. 
100.855,00 kilogram bitkisel atık yağ 254 Kilogram elektronik atık toplanarak geri dönüşüme 
kazandırıldı. Bunun yanında 66 mahallemizde yaklaşık 45.651,48 ton evsel katı atık (çöp) toplandı. 
Belediyemize gelen talepler doğrultusunda ambalaj atıkları için geri dönüşüm sepeti, bürolar için 
plastik geri dönüşüm kutusu ve cam şişe kumbaraları konuşlandırıldı. Yıl içerisinde yerinde yapılan 
tespitlerde kullanılmayacak halde olanların yerine ve yeni yerleşim yerlerinden gelen talepler üzerine 
475 adet ağzı açık bidon, 200 adet çöp kovası, 90 adet 770 litrelik çöp konteyneri, 20 adet atık ilaç 
kutusu vb. ekipman temin edildi. Halkın çevre ve geri kazanım bilincini geliştirmek amacı ile 
öğrencilerin ve halkın katılımı ile Sarnıç Mahallesi Akbük Mevkiinde temizlik çalışmaları yapıldı.  
2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde okullar arası ambalaj atığı ve atık pil toplama yarışmasının 
ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Gününde dağıtıldı.  Apartman ve siteler için atık yağ ve atık pil 
toplama yarışması düzenlendi. Ödül olarak kazananlara 6 adet apartman içi temizlik aracı, 6 adet 240 
litrelik çöp konteyneri, 120 kg yüzey temizleyici, 120 kg çamaşır suyu, 60 kg cam sil, 60 rulo çöp 
torbası verildi. Sıfır Atık Projesi kapsamında ise İlçe genelinde 21 eczaneye atık ilaç toplama ekipmanı 
dağıtıldı. İlçe merkezindeki 3 noktaya 7’li Mobil Atık Getirme Merkezi yerleştirildi.  
 

ii.     Performans denetim sonuçları 
 

-Sayıştay Başkanlığının 2021 yılı denetim programı içinde belediyemiz yer almadığından denetim 
yapılmamıştır. 
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3-   Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 
 
Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanacak Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları 
       2020-2024 Stratejik Planı için 2021 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu  
 TABLO-24 
A1 Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, Estetik 

Kentsel Alanlar Oluşturmak 
H1.1 İnsan ve çevre odaklı çalışmalar yaparak, ulaşımı hızlı, güvenli ve 

çağdaş bir hale getirmek 
H1.1 Performansı (30x100)= %30 + (30x100)= %30 + (30x100)= %30 +(10x100)= 

%10 = %100 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Hedeflenen performans göstergelerine ulaşmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Önümüzdeki yıllarda da performans hedefini gerçekleştirmeye 
yönelik çalışmalar devam edecektir. 

Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü 
İşbirliği Yapılacak 
Birimler 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* 

(A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG.1.1.1 :Üretilen 
beton yol miktarı 
(m2) 

30 0 60.000 110.150 100 
184 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik  Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
Etkililik 2021 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da 

hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte olduğundan dolayı 
performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.  
Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara önemli katkı 
sağlanmıştır. Özellikle kırsal mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın 
erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet yönünden etkin ve sürdürülebilir kent 
içi ulaşım sistemi oluşturulması amaçlı olarak yerli üretim olan betonun 
kullanımı yaygınlaştırılarak yolların yapımına devam edilmektedir. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Kırsal Mahallelere nüfusun artması ve buna müteakip ihtiyaçların artması 

nedeniyle halkımızın ulaşımını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımız devam 
edecektir.    

PG.1.1.2 Üretilen 
projeli yol miktarı 
(m2) 

30 0 20.000 20.000 100 
 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 
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Etkililik 2021 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da 
hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte olduğundan dolayı 
performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.  
Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalara önemli katkı 
sağlanmıştır. Özellikle merkez mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın 
ulaşımını hızlı, güvenli ve çağdaş hale getirilme amaçlı olarak kent 
merkezinde altyapı çalışmaları nedeniyle hasar gören yollarımızın yenilenmesi 
çalışmalarına devam edilmektedir. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Kent merkezinde doğalgaz, elektrik hatlarının yer altına alınması vb gibi 

sebeplerle altyapı kuruluşlarınca yapılan çalışmalar nedeniyle, hasar gören 
yolların yapılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir.    

PG.1.1.3 Üretilen 
parke yol miktarı 
(m2) 

30 0 40.000 59.050  100 
 148 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 
Etkililik 2021 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da 

hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte olduğundan dolayı, 
performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devamlılığı konusunda, Stratejik planda bulunan 

risklerde değişme olmamıştır.  
PG.1.1.4 Tesviye 
yapılan stabilize yol 
miktarı(km) 

10 0 200 550 100 
275 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
Etkililik 2021 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da 

hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte olduğundan dolayı 
performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Önümüzdeki yıllarda da performans hedefini gerçekleştirmeye yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 
 

A1 Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, 
Estetik Kentsel Alanlar Oluşturmak 

H1.2 2024 yılı sonuna kadar İlçemiz kentsel ve doğal sit alanları 
içerisinde bulunan ve mülkiyeti Belediyemize ait olan tarihi 
yapıların restorasyon sayıları arttırılacaktır. 

H1.2 Performansı (0x%0)= %0 + (0x%0)= % 0 + (60x%100)= %60 + (40x%0)= 
% 0 = %60 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni 2020-2024 yılı stratejik Planında  P.G.1.2.1 Kamulaştırılacak 
Tescilli yapı sayısı  göstergesi 2023 yılında gerçekleşeceği 



 

192 
 

belirtilmiş olup yıl içinde faaliyette bulunulmamıştır. 
Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Hedefe ilişkin alınacak önlem bulunmamaktadır. 
Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü (Emlak İstimlak Müdürlüğü İşbirliği) 
Performans göstergelsi Hedefe 

Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri  (C) 

Performans 
(%) (C-A) / 

(B-A) 

PG.1.2.1Kamulaştırılac
ak tescilli yapı sayısı 

0 0 0 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Performans göstergesi 2020-2024 stratejik planda yer almasına rağmen 

2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 
Hedef ve performans göstergelerinde değişikliklere ihtiyaç 
duyulmamıştır. 

Etkililik  Kamulaştırılacak tescilli yapı sayısı performans göstergesi 2023 yılında 
gerçekleştirileceği hedeflenmiştir.  

Etkinlik Hedef ve performans göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı 
oluşmamıştır. PG.1.2.3 Yapılacak Proje ile ilgili yarışma başvuru sayısı 
göstergesine %20 lik etkililik eklenmiş ve hedefe etki %0 olarak 
görülmektedir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planında belirtildiği üzere söz 
konusu hedefe ilişkin 2021 yılında herhangi bir çalışma 
yapılması öngörülmemiş olup; hedef ile ilgili çalışmaların 2023 
yılında yapılması planlanmıştır. Ancak söz konusu hedefe ait 
PG.1.2.3 (Yapılacak Proje ile ilgili yarışma başvuru sayısı) için 
planlama dışında çalışmalar yapılmış olup; Belediyemizin üyesi 
olduğu birliklerin açmış olduğu 9 adet yarışma çağrısına 
başvuruda bulunulmuştur. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Stratejik Plan İzleme toplantıları 6 ayda bir yapılmaya devam 
edilecektir. 

Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü (İş Birliği Etüd Proje Müdürlüğü) 
Performans göstergelsi Hedefe 

Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri  (C) 

Performans 
(%) (C-A) / 

(B-A) 

PG.1.2.2 Yapılacak 
Proje sayısı (Adet) 

20-
20=0 

0 0 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik -Hedef ile ilgili çalışmalar 2023 yılında gerçekleştirileceğinden 

performans göstergesindeki değişiklikler henüz tespit edilmemiştir. 
Etkililik -Hedef ile ilgili çalışmalar 2023 yılında yapılacağından performans 

göstergesinde güncelleme gerekliliği olup olmadığı tespit edilmemiştir. 
Etkinlik -Hedef ile ilgili çalışmalar 2023 yılında yapılacağından performans 

göstergesinde maliyetler ile ilgili durum tespiti henüz yapılmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Hedef ile ilgili çalışmalar 2023 yılında yapılacağından performans 

göstergesinin devam ettirilmesinde ortaya çıkabilecek riskler henüz 
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belirlenmemiştir. 
Performans Göstergesi Hedefe 

Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri  (C) 

Performans 
(%) (C-A) / 

(B-A) 

PG.1.2.3 Yapılacak 
Proje ile ilgili yarışma 
başvuru sayısı 

20+20+
20=60 

0 0 0 
9 

        100 
        900 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminde öngörülemeyen yarışma başvuru çağrıları 

sebebi ile performans göstergesindeki hedeflenen değerin üzerine 
çıkılmıştır. 

Etkililik İlgili performans hedefi için, performans göstergesinde 2021 yılı için hedeflenen 
değerin üzerine çıkılmıştır. ”KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK 
PLANLAMA KILAVUZU”nun Kutu 17: kısmında; ”Bir göstergenin 
performansı yüzde 100’ü aşabilir. Ancak hedef performansın ölçümünde bu 
değer 100 olarak alınır.” denildiğinden performans %900 gerçekleşmiş ancak 
tabloda % 100 olarak gösterilmiştir. P.G.1.2.2 Yapılacak Proje Sayısı (Adet) 
2021 yılında hedeflenen çalışma olmadığı için Hedefe Etki %20 P.G.1.2.3 
Yapılacak proje ile ilgili yarışma başvuru sayısı hedefe etki %20’ye ilave 
edilerek, PG.1.2.1 Kamulaştırılacak tescilli yapı sayısı hedefe etki %20’ye 
ilave edilerek hesaplanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmamıştır.  

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde her hangi bir risk 
öngörülmemektedir. 

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni Hedeflenen performans hedefine ulaşılmış olup bir sapma 
meydana gelmemiştir. Plan başlangıç döneminde hedef ve 
performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana 
gelmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Önümüzdeki yıllarda da performans hedefini gerçekleştirmeye 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü 
Performans göstergelsi Hedefe 

Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri  (C) 

Performans 
(%) (C-A) / 

(B-A) 

PG. 1.2.4 Yapılacak 
restorasyon sayısı 

40 0 1 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
Etkililik 2021 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda 

da hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte olduğundan 
dolayı performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.  
İnsan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygı çerçevesinde tarihi 
mimari korunarak restorasyon çalışmalarımız, stratejik planda 
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öngörüldüğü şekilde yapılmaya devam edilecektir. 
Etkinlik Herhangi bir harcama yapılmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 
 

A1 Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, Estetik 
Kentsel Alanlar Oluşturmak. 

H1.3 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. 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Bürokratik Sebepler, Pandemi  

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Kurumlar arası iletişimi arttırmak 

H1.3 Performansı (25x63) = % 15,75 + (25x100) = % 25 + (25x100) = % 25 + (25x80) 
= % 20   =  % 85,75 

Sorumlu Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
(2024) 

Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

 PG 1.3.1 : 
Uygulama imar 
planı yapılacak 
alanların 
büyüklüğü (ha) 

25 0 245 154  63 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminde itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklik meydana 

gelmedi, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığı için performans 
göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi 2024 hedefinin % 62,86 sına ulaşıldı. 
Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Kurumlar arası iletişim problemleri, iş yoğunluğunun fazlalığı. 
 PG 1.3.2 Yeni 
Parselasyon Planı 
Yapılacak Alan 
Büyüklüğü (ha) 

25 
 

0 10 36  100 
 360 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminde itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklik meydana 

gelmedi, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığı için performans 
göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi hedefinin üstüne çıkılmıştır. 
Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik İş yoğunluğunun fazlalığı, kurumlar arası fikir ayrılıkları. 
PG 1.3.3 Kişi 
Başına Düşen 
Aktif Yeşil Alan 

25 0 10 10 100 
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Miktarının 
Arttırılması 
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminde itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklik meydana 

gelmedi, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığı için performans 
göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi hedefine önceki dönemde ulaşılmış arttırılması minimal 
düzeylerde gerçekleştirilmektedir. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Kurumsal, yasal, çevresel vb. riskler bulunmamaktadır. 
Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Eklenen veya değişen Kanun maddeleri nedeniyle söz konusu uygulamaların 
aksaması. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

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

Performans 
Göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri  (C) 

Performans (%) 
(C-A) / 
(B-A) 

PG 1.3.4 Kaçak 
yapılaşmayı 
azaltmak 

25 0 25 20 80 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Kaçak, Ruhsatsız ve İmar Mevzuatına aykırı yapılaşmaların tespiti yapılarak 

tutanak tutuldu, yasal işlemler başlatıldı ve yıkım kararı kesinleşen yapıların 
yıkım işlemleri yapıldı. 

Etkililik Performans göstergesine istenilen düzeyde ulaşıldı. 
Etkinlik Öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmadı. 
Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlikle ilgili riskler; kurum görüşleri ve yasal altlıkların 

oluşturulmasının uzun sürmesi, sık değişen mevzuat. 
 

 

 

 

 

 

 

A1 Doğal ve Tarihi Dokunun Korunarak, Çağdaş, Sağlıklı, Estetik 
Kentsel Alanlar Oluşturmak. 

H1.4 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. 

H1.4 Performansı (20x%44,46) = % 8,89 + (20x%80,42) = % 16,8 + (20x%50)= % 
10 + (20x %100)= % 20 + (20x79) = % 15,80 = % 71,49 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

İlçemizde çöp saati, ambalajların toplanma günü vb. uygulamaların vatandaşlara 
tam olarak duyurulamaması ve sıfır atık duyarlılığın topluma yeterince 
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kazandıralamaması. 
Hedefe ilişkin alınacak 
önlemler 

İlçemizde uygulanan sıfır atık, çöp saati vb. uygulamaların 
vatandaşlara tam olarak duyurulması ve uygun olan alanlarda yer 
altı konteyneri vb. yöntemlerin uygulanması. 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 bilinçlendirme yapılarak şikayetin giderilmesi. 

Sorumlu Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performa
ns (%) (C-
A)/(B-A) 

 PG1.4.1 Birimimize 
gelen talep sayısının 
azaltılması 

 
20 

 

 
0 

 
1.500 

 
667 

 
44,46 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim ve performansın artmasıyla göstergede bir düşüşe sebep 
olmuştur. 

Etkililik Performans değerlerindeki artış göstergedeki değerin düşmesine neden olmuştur. 
Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Çöp saati ve evsel katı atıkların toplanma günleri hakkında sosyal medya paylaşımları okullarda 

eğitim verilmesi ve ödüllü kampanyalar yapılması gibi bilinçlendirme çalışmaları yapılması, 
belediyemize gelen temizlik konulu şikayetlerin yerinde incelenmesi ile riskler ortadan 
kaldırılarak sürdürülebilirlik sağlanmıştır. 

 PG1.4.2Toplanan 
ambalaj atık 
miktarının 
arttırılması (ton) 

 
20 

 
0 

 
3.150 

 
2533,40 

 
80,42 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Ambalajların toplanma günü vb. uygulamaların vatandaşlara tam olarak duyurulamaması ve sıfır 

atık duyarlılığının topluma yeterince kazandırılamaması göstergedeki hedefe ulaşılamamıştır. 
Etkililik Performans göstergesindeki değere ulaşılamamıştır. 
Etkinlik Tahmini maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Toplanan ambalaj atık miktarının arttırılması için sahadaki sepet sayısı arttırılması gerekmektedir. 

Ambalaj atıkları toplanma günleri hakkında sosyal medya paylaşımları okullarda eğitim verilmesi 
ve ödüllü kampanyalar yapılması gibi bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. 

PG1.4.3 Toplanan 
atık pil miktarının 
arttırılması (kg) 

20 0 1.386 693 50 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Sıfır atık duyarlılığının topluma yeterince kazandırılamamasından dolayı atık pil miktarındaki 

göstergedeki hedefe ulaşılamamıştır. 
Etkililik Performans göstergesindeki değere ulaşılamamıştır. 
Etkinlik Tahmini maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Atık pillerin toplanması hakkında sosyal medya paylaşımları okullarda eğitim verilmesi ve ödüllü 

kampanyalar yapılması gibi bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Miktarın 
arttırılması için atık pil kutuları kamu ve kuruluşlarına, avm’lere, okullara, işletmelere, hastanelere 
daha fazla dağıtılması gerekmektedir. 

PG1.4.4 Toplanan      
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atık yağ 
miktarının 
arttırılması (kg) 

20 0 97.700 97.700 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans göstergesinde bir 

değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Toplanan atık yağ miktarının arttırılması için mahallelerde sahada atık yağ toplama noktaları 
arttırılması gerekmektedir. Atık yağların toplanma günleri hakkında sosyal medya paylaşımları 
okullarda eğitim verilmesi ve ödüllü kampanyalar yapılması gibi bilinçlendirme çalışmaları 
yapılması gerekmektedir. 

PG1.4.5 Toplanan 
elektronik  atık 
miktarının 
arttırılması (kg) 

 
20 

 
0 

 
2.160 

 
1.700 

 
79 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Sıfır atık duyarlılığının topluma yeterince kazandırılamamasından dolayı elektronik atık 

miktarındaki göstergedeki hedefe ulaşılamamıştır. 
Etkililik Performans göstergesindeki değere ulaşılamamıştır. 
Etkinlik Tahmini maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Elektronik atıkların toplanması hakkında sosyal medya paylaşımları okullarda eğitim verilmesi ve 

ödüllü kampanyalar yapılması gibi bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerekmektedir. Miktarın 
arttırılması için elektronik atık kutuların kamu ve kuruluşlarına, avm’lere, okullara, işletmelere, 
hastanelere daha fazla dağıtılması gerekmektedir. 

 

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. 

H1.5 Performansı (20x%100) = %20 + (20x%100) = %20 + (20x%100) = %20 + 
(20x%100) = %20 + (20x%88) = % 17,60 = % 97,60 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni 

Çalışma sağlanarak, planlanan ve hedef kartlarında belirtilen proje 
uygulanmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler bulunamamaktadır. 

Sorumlu Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hed
efe 

Etki
si 

(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG 1.5.1. Kızıldağ 
Mesire alan 
projesinin 
tamamlanması. 

20 0 40 40 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 

İlgililik Projede 2021 yılı itibarı ile %40 bitirme (gerçekleştirme) oranı ile hedef 
belirlenmiş, yılsonu itibariyle ilgili hedef gerçekleştirilmiştir. 

Etkililik Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine 
%100 oranında ulaşılmıştır. 
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Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılmada öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik İlgili projenin tüm yasal ve hukuki süreçleri tamamlanmış, ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları açısından risk bulunmamaktadır. 

PG 1.5.2. Yeni nesil 
konsept parklarının 
yapılması(adet) 

20 0 1 3 100 
300 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
İlgililik Projede 2021 yılı itibarı ile %40 bitirme (gerçekleştirme) oranı ile hedef 

belirlenmiş, yılsonu itibariyle ilgili hedef gerçekleştirilmiştir. 
Etkililik Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine 

%100 oranında ulaşılmıştır. 
Etkinlik Performans göstergesinde maliyet değişikliği olmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Projenin devamlılığı ile ilgili yasal ve hukuki süreçler tamamlanmış olup, 

herhangi bir risk söz konusu değildir. 
PG.1.5.3. Çağdaş, 
modern, 
aydınlatılmış 
güvenilir parkların 
oluşturulması.(oran) 

20 0 15 15 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
İlgililik Tespit ihtiyaçlarda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamış, hedeflenen 

değer gerçekleştirilmiştir. 
Etkililik Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine 

%100 oranında ulaşılmıştır. 
Etkinlik Performans değerlerine ulaşılırken beklenmedik maliyetler olmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Performans değerlemesinde kurumsal ve yasal riskler ortaya çıkmamıştır. 
PG.1.5.4.Depo 
kurulumu, boru 
hattının imalatı(adet) 

20 0 1 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
İlgililik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde iç ve dış çevrede değişiklik 

olmamıştır. 
Etkililik Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine 

%100 oranında ulaşılmıştır. 
Etkinlik Performans değerlerine ulaşılırken beklenmedik maliyetler ortaya çıkmamış, 

tahmini maliyet tablosunda revize söz konusu değildir. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 

unsurlar açısından riskler ortaya çıkmamıştır. 
PG.1.5.5 Kiralık araç 
oranın 
azaltılması(%) 

20 0 10 8,75 88 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
İlgililik Kiralık araçların oranının azaltılmasında iç ve dış çevrede değişiklikler 

meydana gelmiştir. Bu değişiklikler satın olma sürecinin uzamasından 
kaynaklıdır. 

Etkililik Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi 2021 yılı için %10 hedef 
belirlenmiş ve performans gösterge hedefine ulaşılmamıştır. Performans 
göstergelerinin istenilen düzeye ulaşmama nedenleri satın alma sürecinin 
uzaması ve yeni araçların alınamamasıdır. 
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Etkinlik 2021 yılı itibariyle satın alma sürecinden kaynaklı gecikmelerin yaşanması 
nedeniyle tahmini maliyet tablosunda değişiklik olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel  
unsurlar açısından riskler ortaya çıkmamıştır. 

 

A2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler Üretmek. 
H.2.1 Belediye çalışmalarının halka etkin yöntemlerle duyurulması. 
H.2.1 Performansı (35x%21) = % 7,35 + (35x%19) = % 6,65 + (30x%100) = % 30 =  

% 44 
Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni 

Pandemi ve Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesi nedeniyle baskı ve 
dağıtımın yapılamaması. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Pandemi dönemi hafiflediğinde baskı yapılması öngörülmekte. 

Sorumlu Birim Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü 
Performans 
Göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

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

35 0 14000 3000 21 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
İlgililik Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesi nedeniyle ikinci 6’cı ayda baskı yapılmadı. 

Etkililik Performans değerlerine ulaşılamadı.  

Etkinlik Öngörülemeyen bir maliyet oluşmamıştır. Değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Genelge nedeniyle baskı ve dağıtım yerine diğital baskı yapılması. 
 PG.2.1.2: Menteşe 
Dergisi yıllık baskı 
sayısı(Adet) 

35 0 10500 2000 19 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
İlgililik Pandemi dönemi  

hedef değer düşürüldü basımda değişiklik yapıldı. 
Etkililik Performans değerlerine ulaşılamadı. Pandemi süreci devam ederse hedeflere 

güncelleme yapılacaktır. 
Etkinlik Öngörülemeyen bir maliyet oluşmamıştır. Değişiklik ihtiyacı doğmamıştır 
Sürdürülebilirlik Pandemi nedeniyle Baskı ve dağıtım yerine dijital baskı yapılması düşünülebilir 
PG.2.1.3: Web sitesi 
Güncellemesi ve 
Geliştirilmesi(%) 

30 0 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
İlgililik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde iç ve dış çevrede değişiklik 

olmamıştır. 
Etkililik Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine %100 

oranında ulaşılmıştır. 
Etkinlik Performans değerlerine ulaşılırken beklenmedik maliyetler ortaya çıkmamış, 

tahmini maliyet tablosunda revize söz konusu değildir. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
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unsurlar açısından riskler ortaya çıkmamıştır. 
 

A2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler 
Üretmek. 

H.2.2 Çocuklara ve yetişkinlere yönelik düzenlenen ücretsiz kursların 
geliştirilmesi. 

H.2.2 Performansı (40x%100) = % 40 + (60x%100)= %60   = % 100  

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Sapma gerçekleşmedi. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldı. 

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Müd.(Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd) 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG.2.2.1 
Sahnelenecek 
tiyatro 
oyunu.(Adet) 

40 0 2 10 100 
500 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
Etkinlik Ön görülmeyen bir maliyet oluşmamıştır. Değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik için risk bulunmamaktadır. 
Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Hedefe ilişkin sapma gerçekleşmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Açılacak kurslar konusunda talepleri dikkate alarak fiziki mekan 
yeterliliğini arttırmak. 

Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

 PG2.2.2: 
Açılacak kurs 
sayısı.(Adet) 

60 0 24 24  100 
 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana gelmemiştir. 
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış ve göstergeye ulaşma düzeyiyle 

tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Etkinlik Performans göstergesine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmadığı 

için maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal bir risk 

olmamakla birlikte salgın hastalıklar gibi çevresel riskler etkili olmuştur. 
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A2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler 
Üretmek. 

H.2.3 Kentimizin kültürel ve sanatsal gelişimini sağlamak. 
H.2.3 Performansı (25x%100) =% 25 + (25x%100) = % 25 + (25x%100) = % 25  + ( 

25x%100) = % 25  = % 100 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Hedefe ilişkin sapma gerçekleşmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Etkinliklerin gerçekleştirilmesi açısından sahip olduğumuz imkanlar 
yeterlidir. 

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Müd.(Basın Yayın ve Halkla ilişk.Müd.) 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* 

(A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG2.3.1:Kültür ve 
sanat şenliği. (Adet) 

25 0 
 

1 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklik meydana 
gelmemiştir. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış ve göstergeye ulaşma düzeyiyle 
tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans göstergesine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmadığı 
için maliyet tablosunda değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal bir risk 
olamamakla birlikte salgın hastalıklar gibi çevresel riskler etkili olmuştur. 

PG2.3.2:Çeşitli 
etkinlikler 
düzenlemek (Adet) 
 

25 0 4 10 100 
250 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede değişiklik meydana 

gelmemiştir. 
Etkililik Performans değerlerine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Etkinlik Performans göstergesine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Salgın hastalık ve doğal afetler etkinliklerin gerçekleştirilmesi açısından 

çevresel risk oluştursalar da bunlar için alınabilecek tedbir mevcut değildir. 
Hedefe ilişkin 
sapmanın nedeni 

Sapma gerçekleşmedi. 

Hedefe ilişkin 
alınacak önlemler 

Hedefe ulaşıldı. 

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Müd.(Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müd.) 
Performans 
göstergesi 

Hed
efe 

Etki
si 

(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 
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PG2.3.3:Tiyatro ve 
açık hava sinema 
günleri 
düzenlemek. (Adet) 

25 0 2 12 100 
600 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
Etkinlik Ön görülmeyen bir maliyet oluşmamıştır. Değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik için risk bulunmamaktadır. 
PG2.3.4:Söyleşi ve 
panel 
düzenlemek.(Adet) 

25 0 3 6 100 
200 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
Etkinlik Öngörülmeyen bir maliyet oluşmamıştır. Değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik için risk bulunmamaktadır. 
 

A2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler 
Üretmek. 

H.2.4 Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın 
desteklenmesi. 

H.2.4 Performansı (30x%100) = % 30 + (20x% 0)= %0 +(30x%100)= % 30 

+(20x%43,63) = % 8,72 +0 = % 68,72 

Hedefe ilişkin Sapmanın 
nedeni 

Dünya çapında meydana gelen Covid-19 salgın hastalık tedbirleri 
sebebiyle ve sosyal yardım kriterlerine uyan kişi sayısı sebebiyle hedefte 
sapma gerçekleşmiştir. 

Hedefe İlişkin alınacak 
Önlemler 

Etkinliklerin gerçekleştirilmesi açısından sahip olduğumuz imkanlar 
yeterlidir. 

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%) (C-
A)/(B-A) 

PG2.4.1:Ramazan 
ayında gıda 
yardımı 
yapılması.(Kişi 
Sayısı) 

20+10= 
30 
 

0 500 600 100 
120 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede hedefi etkileyen bir değişiklik 

meydana gelmemiştir. 
Etkililik Performans göstergesi değerlerine başarıyla ulaşılarak performans göstergesi ulaşma 

düzeyinde tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Performans göstergesi 2.4.5 de yer 
alan % 20 lik hedefe etki  %10 ilave edilerek ilave edilerek hesaplanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin gerçekleştirilmesi sırasında dağıtım aracı sayısı 
arttırılabilir.  

PG2.4.2:Ramazan 
ayında iftar 
çadırının 
kurulması.(Gün) 

20 0 30 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Dünya genelinde yaşanan salgın hastalık sebebiyle iftar çadırı kurulamamış olsa da 

performans göstergelerinde bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 
Etkililik Covid-19 salgın hastalık sebebiyle gösterge değerine ulaşılamamıştır ancak 

gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncellemeye ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 

Etkinlik Performans gerçekleştirilemediği için maliyet oluşmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Salgın hastalık ve doğal afetler etkinliklerin gerçekleştirilmesi açısından çevresel risk 

oluştursalar da bunlar için alınabilecek tedbir mevcut değildir. 
PG2.4.3:Fakir 
aylığı alanlara 
kömür ve gıda 
yardımları 
yapılması.(Kişi 
Sayısı) 

20+10= 
30 

30 30 30 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren değişiklikler meydana gelmemiştir. 
Etkililik Performans göstergesi hedeflerine başarıyla ulaşılmıştır.  
Etkinlik Performans göstergesine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. Performans göstergesi 2.4.5 de yer alan %20 lik hedefe etkinin 
%10 luk hedefe etkisi ilave edilerek hesaplanmıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 
riskler mevcut değildir. 

PG2.4.4: Öğrenim 
yardımı 
yapılması.(Kişi 
Sayısı) 

20 0 275 120 44 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren değişiklikler meydana gelmemiştir. 
Etkililik Öğrenim yardımına başvuran kişi sayısının azlığı ve öğrenim yardımına hak 

kazanma kriterlerine uyan kişi sayısının azlığı sebebiyle hedefte sapma 
gerçekleşmiştir. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşırken öngörülmeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 
riskler mevcut değildir. 

PG2.4.5: Kreş 
hizmeti verilmesi 
(Kişi sayısı) 

0 0 0 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Performans göstergesi kreş hizmeti verilmesi 2024 yılında faaliyete geçecektir. 
Etkililik Performans göstergesi 2020-2024 stratejik planda yer almasına rağmen 2024 

yılında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Göstergenin %20 lik hedef etkisi 
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2.4.1 ve 2.4.3 performans göstergelerine ilave edilerek yüzdelik hesabı 
yapılmıştır. 

Etkinlik Performans göstergesi kreş hizmeti verilmesi 2024 yılında faaliyete geçecektir. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergesi kreş hizmeti verilmesi 2024 yılında faaliyete geçecektir. 
 

A2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler 
Üretmek. 

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

H.2.5 Performansı  0 +(40x%0) = %0 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
nedeni 

Dünya çapında meydana gelen Covid-19 salgın hastalık tedbirleri 
sebebiyle hedefler gerçekleştirilememiştir. 

Hedefe ilişkin Alınacak 
Önlemler 

Etkinliklerin gerçekleştirilmesi açısından sahip olduğumuz imkanlar 
yeterlidir. 

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* 

(A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG2.5.1: Kötekli 
gençlik merkezinin  
faaliyete geçirilerek 
hizmete sunulması 
(Yararlanılan 
öğrenci sayısı) 
(Adet) 

60 - - - - 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Faaliyet başlangıç planı 2024 olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. 
Etkililik Faaliyet başlangıç planı 2024 olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. 
Etkinlik Faaliyet başlangıç planı 2024 olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Faaliyet başlangıç planı 2024 olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır. 
PG2.5.2:Üniversite 
gençliğine yönelik 
konser ve şenlikler 
düzenlemek.(Adet) 

40 0 1 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
İlgililik Dünya genelinde yaşanan salgın hastalık sebebiyle Üniversite gençliğine 

yönelik konser ve şenlikler gerçekleştirilememiş olsa da performans 
göstergelerinde bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Etkililik Covid-19 salgın hastalık sebebiyle gösterge değerine ulaşılamamıştır ancak 
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncellemeye ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 

Etkinlik Performans gerçekleştirilemediği için maliyet oluşmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Salgın hastalık ve doğal afetler etkinliklerin gerçekleştirilmesi açısından 

çevresel risk oluştursalar da bunlar için alınabilecek tedbir mevcut değildir. 
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A2 Sosyal ve Kültürel Belediyecilik Adına Sürdürülebilir Projeler 
Üretmek. 

H.2.6 Kültür ve sosyal faaliyetlere öncelik verilerek yapılacak faaliyetlerin 
geliştirilmesi. 

H.2.6 Performansı (30x%100)= % 30 + (40x%100)= %40 + (30x%100)= % 30 = % 

100 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
nedeni 

Pandemi döneminde birtakım kısıtlamalara uyulması gerektiğinden 
projenin bir tanesi uygulanmıştır. 

Hedefe ilişkin Alınacak 
Önlemler 

- 

Sorumlu Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG.2.6.1  Mini 
voleybol , futbol, 
basketbol 
sahalarının 
yapımı (Adet) 

30 0 2 2 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
İlgililik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde iç ve dış çevrede değişiklik 

meydana gelmemiştir. 
Etkililik Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine %100 

oranında ulaşılmıştır. 
Etkinlik 2021 yılı itibariyle satın alma sürecinden kaynaklı gecikmelerin yaşanması 

nedeniyle tahmini maliyet tablosunda değişiklik olmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 

unsurlar açısından riskler ortaya çıkmamıştır. 
PG.2.6.2.:Engelsiz 
Park ve oyun 
alanları 
oluşturmak.(Adet) 

40 
      

0 1 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
İlgililik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde iç ve dış çevrede değişiklik 

meydana gelmemiştir. 
Etkililik Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine %100 

oranında ulaşılmıştır. 
Etkinlik Performans değerlerine ulaşılırken beklenmedik maliyetler ortaya çıkmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Performans değerlemesinde kurumsal ve yasal riskler ortaya çıkmamıştır. 
PG.2.6.3.: Park 
ve Yeşil 
alanlarda spor 
aletlerinin 
çoğaltılması 
(adet) 

30 0 5 5 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 
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İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda hedef performansta iç ve dış çevrede değişiklik meydana 
gelmemiştir. 

Etkililik Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine %100 
oranında ulaşılmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılmada öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
unsurlar açısından riskler ortaya çıkmamıştır. 

 

A.3 Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak çevresel ve kırsal 
gelişimini sağlamak. 

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

H.3.1 Performansı (17,64 x %0)= %0 + (47,06 x 100) = % 47,06 +( 17,65 x 100)= 

% 17,65 + (17,65 x 100)  = % 17,65  =  %82,36 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planında belirtilen hedefe 
ilişkin proje çalışmalarına 2021 yılında başlanmıştır. Taslak proje 
çalışmaları tamamlanmış olup; proje üzerinde düzenleme ve 
revize çalışmaları devam etmektedir. Hedef ile ilgili çalışmaların 
2022 yılında tamamlanması öngörülmektedir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Stratejik Plan İzleme toplantıları 6 ayda bir yapılmaya devam 
edilecektir. 

Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü (İş Birliği Etüd Proje Müdürlüğü) 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindek

i Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%) (C-
A)/(B-A) 

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

15(17,64) 
 
     

0 1 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 

İlgililik Hedef ile ilgili çalışmalar 2021 yılında başlanmış olup; 2022 yılında 
tamamlanması öngörülmektedir. Performans göstergesindeki değişiklikler henüz 
tespit edilmemiştir. 

Etkililik Hedef ile ilgili çalışmalara 2021 yılında başlanmış olup; çalışmalar henüz devam 
ettiği için hedeflenen değere ulaşılamamıştır. Performans göstergesindeki 
değişiklikler henüz tespit edilmemiştir. 

Etkinlik Hedef ile ilgili çalışmalara 2021 yılında başlanmış olup; 2022 yılında tamamlanması 
öngörülmektedir. Performans göstergesindeki değişiklikler henüz tespit 
edilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Hedef ile ilgili çalışmalara 2021 yılında başlanmış olup; 2022 yılında tamamlanması 
öngörülmektedir. Hedef ile ilgili riskler henüz belirlenmemiştir. 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 
                

Hedeflenen performans hedefine ulaşılmış olup bir sapma 
meydana     gelmemiştir. Plan başlangıç döneminde hedef ve 
performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana 
gelmemiştir. 
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 Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler. 

Önümüzdeki yıllarda da performans hedefini gerçekleştirmeye 
yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

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

40 (47,06) 0 6 7 100 
117 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler 
İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
Etkililik 2021 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da 

hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte olduğundan dolayı 
performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır.  
Kalkınma planında yer alan ilgili amaç, hedef ve politikalardan, özellikle 
Kırsal yerleşimlerin sosyal altyapılarını geliştirmeye  yönelik çalışmalarımız 
devam edecektir. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 

vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 
PG.3.1.3 İmalatı 
yapılan tuvalet sayısı 
(Adet) 

15 (17,65) 0 1 3 100 
300 

 
Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler 
İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
Etkililik 2021 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da 

hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte olduğundan dolayı 
performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 

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

15 (17,65) 0 9 26 100 
289 

 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler 
İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
Etkililik 2021 yılı için hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da 

hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte olduğundan dolayı 
performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 

vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 
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PG.3.1.5 Kurşunlu 
cami önü ve İnsan 
Hakları Parkı peyzaj 
ve çevre düzenlemesi 
(%) 

0 0 0 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler 
İlgililik Çalışma hedeflenen gösterge değerine ulaşarak tamamlandığından, 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
Etkililik Hedeflenen gösterge değerine ulaşılmıştır. Kurşunlu cami önü ve İnsan 

Hakları Parkı peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanmış olup; 
gelecek yıllara ilişkin herhangi bir hedeflenen gösterge değeri 
bulunmadığından, performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme 
ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 

vb. unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Çalışma tamamlanmıştır. 
 

A.3 Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak çevresel ve kırsal 
gelişimi sağlamak. 

H.3.2 Çeşitli etkinlikler düzenleyerek kentteki ve kırsaldaki vatandaşların bir araya 
getirilmesi. 

H.3.2 Performansı (100 x %25) = % 25 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 

Dünya çapında meydana gelen Covid-19 salgın hastalık tedbirleri 
sebebiyle hedefler gerçekleştirilememiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Etkinliklerin gerçekleştirilmesi açısından sahip olduğumuz imkanlar 
yeterlidir. 

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedef
e 

Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG.3.2.1:Yapılaca
k etkinlik sayısı. 

100 0 4 1 25 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler. 
İlgililik Dünya genelinde yaşanan salgın hastalık sebebiyle faaliyet ve  projeler 

gerçekleştirilememiş olsa da performans göstergelerinde bir değişikliğe ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 

Etkililik Covid-19 salgın hastalık sebebiyle gösterge değerine ulaşılamamıştır ancak 
gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere ilişkin güncellemeye ihtiyaç 
duyulmamaktadır. 

Etkinlik Performans gerçekleştirilemediği için maliyet oluşmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Salgın hastalık ve doğal afetler etkinliklerin gerçekleştirilmesi açısından 

çevresel risk oluştursalar da bunlar için alınabilecek tedbir mevcut değildir. 
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A.3 Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak çevresel ve kırsal 
gelişimi sağlamak. 

H.3.3 Kırsal alanların ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini sağlamak. 
H.3.3 Performansı (0 x %0) = % 0 + (50x%100) = % 50 + (50x%100) = %50  = %100 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 

Pandemi sürecinde mevcut arazilere fide ve tohumların ekilerek elde 
edilen doğal ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

- 

Sorumlu Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG.3.3.1 Lavanta 
Bahçesinin 
tamamlanması. 
(%) 

0 0 0 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler. 

İlgililik   Tespitler ve ihtiyaçlarda değişime ihtiyaç duyulmuştur. 

Etkililik -2020 yılında yapılması planlanan lavanta bahçesi Covid-19 salgın hastalığı 
nedeniyle yapılamamış fakat 2021 yılı içerisinde de hastalık devam ettiğinden 
dolayı hedeflenen gösterge gerçekleşmemiştir. 
-Pandemi nedeniyle ‘‘Yerel Tohum ve Fide Şenliği’’ yapılamamıştır. Bu proje 
kapsamında üretilen fideler lavanta bahçeleri için ayrılan arazilere dikilip, 
ürünler ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. 
-P.G 3.3.1 Lavanta bahçesinin tamamlanması (%) hedefe etkisi %25, P.G 3.3.3 
Budaması ve aşılama işlemleri yapılan dutlardan vatandaşlarımıza verilen anaç 
dut adedine ait hedefe etki %25 ilave edilerek hesap edilmiştir. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal unsurlar açısından 
riskler, öngörülemeyen durumlar ortaya çıkmamıştır. 

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

50 0 40.000 40.000 100 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler. 
İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda hedef performansta iç ve dış çevrede değişiklik meydana 

gelmiştir. 
Etkililik -Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine %100 

oranında ulaşılmıştır. 
-Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. 
-Yerel tohumla yetiştirilen doğal ve sağlıklı ürünler 3000 haneye ulaşımı 
sağlandı. 

Etkinlik Bitki için gerekli olan besin elementlerinin toprakta yeterli düzeyde 
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bulunmamasından dolayı bitki besin elementleri satın alınmıştır. 
Sürdürülebilirlik Pandemi nedeniyle ‘‘Yerel Tohum Fide dağıtımı şenlik kapsamında 

yapılamamış olup, bu kapsamda üretilen fide ve tohumlar Müdürlüğümüz 
tarafından halka dağıtılmıştır. 

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

25+ 
25= 50 0 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler. 

İlgililik Tespit ve ihtiyaçlarda hedef performansta iç ve dış çevrede değişiklik meydana 
gelmemiştir. 

Etkililik 

-Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine %100 
oranında ulaşılmıştır. 
-Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı. 
-Elde edilen dutların amaç hedef ve politikalara katkısı kaybolmaya yüz tutmuş dutların 
çoğaltılarak ve dut yapraklarının ipek böcekçiliğinde kullanılarak vatandaşların gelir 
elde etmelerine katkı sağlamamıştır. 
-PG 3.3.1 Lavanta Bahçesinin tamamlanması.(%) performans göstergesinde 25’lik 
2021 yılı içinde Hedefe Etki yılsonu hedeflenen değer bulunmadığından PG 3.3.3 
Budaması ve aşılama işlemleri yapılan dutlardan vatandaşlarımıza verilen anaç dut 
adedine ilave edilmiştir. 

Etkinlik 
-Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 
-Tahmini maliyet tablosunda değişiklik olmamıştır. 

Sürdürülebilirlik 

-Çevresel unsurlar açısından risk, hayvanların dut yapraklarını ve dut ağaçlarına 
zarar verme riski bulunmaktadır. 
-Bu riskleri ortadan kaldırmak için tarlanın etrafının tel çit ile çevrilmesi gibi 
alınması gereken tedbirlerdendir. 

 

A.3 Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak çevresel ve kırsal 
gelişimi sağlamak. 

H.3.4 Kooperatif ve kadın üreticilerine yönelik destekleyici hizmetler 
sağlamak. 

H.3.4 Performansı (50x%100) = %50 + (50x%100) = % 50 = %100 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 

Hedefe ilişkin sapma olmamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ilişkin alınacak önlemler bulunmamaktadır. 

Sorumlu Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG.3.4.1 Yerel 
üreticilerinin 
desteklenmesi 
(adet) 

50 0 5 8 
100 
160 
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Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler. 
İlgililik -Tespit ve ihtiyaçlarda hedef performansta iç ve dış çevrede değişiklik meydana 

gelmemiştir. 
Etkililik -Yerel Üreticilerin Desteklenmesi projesi kapsamında hedeflenen destekleme 5 

adet iken ipek böcekçiliği talebinin fazla olmasından dolayı destekleme 8 adet 
olarak sağlanmıştır. 
- Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine %100 
oranında ulaşılmıştır. 

Etkinlik -Tahmini maliyet tablosunda değişiklik olmamıştır. 
- Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 

Sürdürülebilirlik -Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal unsurlar açısından 
riskler, öngörülemeyen durumlar ortaya çıkmamıştır. 

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

50 0 10 10 100 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler. 
İlgililik Belediyemiz arazilerinde üretimi yapılan doğal ürünler 

tüketiciye hedeflenen oranda ulaştırılmıştır. 
Etkililik -Performans değerleri göstergesine ulaşma düzeyi ve gösterge değerlerine %100 

oranında ulaşılmıştır. 
Etkinlik -Performans gösterge değerlerine ulaşılmada öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmamıştır. 
Sürdürülebilirlik -2020-2024 Yılı Stratejik Planında Doğal ürünlerin birinci elden tüketiciye 

ulaşmasını sağlama işi 2021 yılı için hedeflenen performans değerlerine 
ulaşılmıştır. 

 

A.3 Kentsel ve kırsal yaşam arasında denge kurarak çevresel ve kırsal 
gelişimi sağlamak. 

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

H.3.5 Performansı (90x%100) = % 90 + (10x%0) = %0 = % 90 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planında belirtilen hedefe ilişkin 
PG3.5.1:Yapılacak başvuru sayısı (Adet) %100 olarak gerçekleştirilmiştir. 
Ancak PG3.5.2:Yapılacak yeni tip proje sayısında öngörülen talep ve 
ihtiyaçlarda değişiklik olması sebebi ile performans hedefi 
gerçekleştirilememiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Stratejik Plan İzleme toplantıları 6 ayda bir yapılmaya devam edilecektir. 

Sorumlu Birim  Etüd Proje  Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG.3.5.1 Yapılan 
başvuru sayısı 

90 0 10  25 100 
250 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler. 
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İlgililik Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 
göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik İlgili performans hedefi vatandaşın tip proje talebine göre değişiklik 
gösterdiğinden performans göstergesinde 2020 yılı için hedeflenen değerin 
üzerine çıkılmıştır. ”KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA 
KILAVUZU”nun Kutu 17: kısmında; ”Bir göstergenin performansı yüzde 100’ü 
aşabilir. Ancak hedef performansın ölçümünde bu değer  100 olarak alınır.” 
denildiğinden  performans %250 gerçekleşmiş ancak tabloda % 100 olarak 
gösterilmiştir. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinde 2021 yılı için hedeflenen değere ulaşılmış olup; 
öngörülen riskler bulunmamaktadır. 

 PG 3.5.2. 
Yapılacak yeni tip 
proje sayısı 

10 0 1 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler. 
İlgililik 2021 yılında öngörülen talep ve ihtiyaçlarda değişiklikler meydana gelmiş olup; bu 

değişiklikler tespit ve ihtiyaçları olumsuz yönde etkilemiştir. 
Etkililik Performans göstergesinde 2021 yılı için hedeflenen değere taleplerde oluşan 

değişikler nedeni ile ulaşılamamıştır. 
Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Performans göstergesinde 2021 yılı için hedeflenen değere taleplerde oluşan 

değişikler nedeni ile ulaşılamamıştır. 
 

A.4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 
H.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. 

H.4.1 Performansı (40x%100) = %40 + (15x%100) = % 15 + (15x%100) = %15 + 

(20x%100) = % 20 + (10x%100) = % 10  = % 100 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 

Hedefe İlişkin sapma gerçekleşmemiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe İlişkin Alınacak Önleme İhtiyaç duyulmamaktadır. 

Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü (İş Birliği yapılacak Tüm Müdürlükler) 
Performans 
Göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%) (C-A)/(B-

A) 

PG 4.1.1   Bütçe 
gelir gerçekleşme 
oranı(%) 

40 0 85 102,12 100 
120,14 

 
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikler 
meydana gelmedi, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir  değişim bulunmadığı için 
performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 
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Etkililik Performans göstergesi değerlerinin üstünde değere ulaşılmıştır. 
Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik 2886, 2464, 1319, 3914,6183, 4734,3194,5326, 5216 ve  5393 sayılı Kanunların 

uygun gördüğü çerçevede tespitlerinin yapılarak gelir takibinin sağlanması. 
Performans 
Göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%) (C-A)/(B-

A) 

PG 4.1.2    Bir 
önceki yıla göre 
tahakkuk 
(%)rnceki yılagöre 
 

15 0 5 27,50 100 
 550 

 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikler 

meydana gelmedi, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir  değişim bulunmadığı için 
performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik  Performans göstergesi değerlerinin üstünde değere ulaşılmıştır. 
Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Küresel salgın hastalık nedeniyle iç ve dış cevrede değişiklikler yaşanmış, 

kaynakların kullanımı ve gelirlerin elde edilmesine ilişkin tedbirler alınmıştır. 
Performans 
Göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%) (C-A)/(B-

A) 

PG 4.1.3    Bir 
önceki yıla göre 
tahsilat oranı (%) 

15 0 5 36  100  
 720 

 
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişikler 

meydana gelmedi, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir  değişim bulunmadığı için 
performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır.P.G 4.1.3  Bir önceki yıla göre 
tahsilat oranı (%) de  İzleme dönemindeki yıl sonu hedeflenen değer ( B )   % 
5 olup; Değerlendirme dönemindeki gerçekleşme değeri ( C )  % 36 olmuştur. 
% 720 gerçekleşmiştir. KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA 
KILAVUZU’ nun Kutu 17: kısmında; “Bir göstergenin performansı yüzde 100 
aşabilir. Ancak hedef performansın ölçümünde bu değer 100 olarak alınır. 
Böylece diğer göstergelerin hedefe etkisinin doğru hesaplanması sağlanır.” 
denildiği üzere gerçekleşme değeri yüzde 100 alınmıştır. Hedeflenen 
performansın üzerine çıkılmıştır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
Sürdürülebilirlik Küresel salgın her ne kadar gelirlerin elde edilmesinde aksaklıklara sebep olsa 

da performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal ve çevresel 
unsurlar açısından risk bulunmamaktadır. Hedeflenen değerlerin üzerinde 
değerlere ulaşılmıştır. 

Hedefe İlişkin sapmanın Hedefte Herhangi Bir Satma Olmamıştır. 
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Nedeni* 
Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Şu An İçin Hedefe İlişkin Alınacak Önleme İhtiyaç duyulmamaktadır. 

PG4.1.4: Mal ve 
hizmet alımı 
taleplerin 
gerçekleşme 
oranı(%) 
 

20 0 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Dünyada ve Ülkemizde Meydana Gelen Covid-19 Salgını nedeniyle Pandemi 

döneminde ihtiyaç duyulan malzemelerin çeşitliliğinde ve miktarlarında ani 
değişiklikler oldu. 
a-Bu değişiklikler insan sağlığı ve temizlik malzemeleri ile ilgili malzemelerin 
kullanımında artışlar oldu. 
Tespitler ve ihtiyaçlardaki değişim hedef ve performans göstergelerinde bir 
değişiklik ihtiyacı doğurmadı. 

Etkililik a-Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
b-Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılandı.  
a-Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşıldığı için hedeflenen değere 
ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere 
ilişkin güncelleme ihtiyacı yok. 
Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili 
amaç, hedef ve politikalara, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yöntemlerle 
ihtiyaçların karşılanması, mali yapının güçlendirilmesine katkısı oldu. 

Etkinlik a-Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmadı. 
b-Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok.  
c-Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmadığı için hedefte ve performans göstergesi 
değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmadı. 

Sürdürülebilirlik a-Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb. 
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. 
b-Herhangi bir risk bulunamadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi 
bir tedbirlerin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır.  

Hedefe İlişkin sapmanın 
nedeni 

Belediyemiz 2020-2024 Stratejik Planında belirtildiği üzere söz konusu 
hedefe ilişkin 2021 yılında herhangi bir çalışma yapılması öngörülmemiş 
olup; hedef ile ilgili çalışmaların 2024 yılında yapılması planlanmıştır. 
Ancak söz konusu hedefe ait PG.4.1.5 (Yapılan hibe başvuru sayısı) için 
planlama dışında çalışmalar yapılmış olup; farklı kurum ve kuruluşların 
yapmış olduğu destek çağrıları üzerine başvuruda bulunulmuştur.                  

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Stratejik Plan İzleme toplantıları 6 ayda bir yapılmaya devam edilecektir. 

Sorumlu Birim Mali Hizmetler Müdürlüğü (Etüd Proje Müdürlüğü) 
PG4.1.5:Yapılan 
hibe başvuru 
sayısı(Adet) 

10 0 0 4  100 
 400 

 
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 
Etkililik İlgili performans hedefi vatandaşın tip proje talebine göre değişiklik 
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gösterdiğinden performans göstergesinde 2020 yılı için hedeflenen değerin 
üzerine çıkılmıştır. ”KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA 
KILAVUZU”nun Kutu 17: kısmında; ”Bir göstergenin performansı yüzde 100’ü 
aşabilir. Ancak hedef performansın ölçümünde bu değer  100 olarak alınır.” 
denildiğinden  performans %400 gerçekleşmiş ancak tabloda % 100 olarak 
gösterilmiştir. 

Etkinlik İlgili performans hedefi için herhangi bir maliyete ihtiyaç olmadığından, tahmini 
maliyet tablosunda bir değişime ihtiyaç duyulmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinde 2021 yılı için hedeflenen değere ulaşılmış olup; öngörülen 
riskler bulunmamaktadır. 

 

A4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 
H.4.2 Belediyenin veri altyapısını düzenlemek ve daha hızlı doğru hizmet 

üretebilmek adına kent rehber haritasının geliştirilmesi ve etkin denetlemelerin 
yapılması. 

H.4.2 Performansı (35x%0) = %0 + (35x%0) = %0 + (30x%100)  = % 30 = % 30 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

MAKS’nin tamamlanmaması, İş yoğunluğu, Covid-19 Salgın hastalığı 
(Pandemi) 

Hedefe İlişkin Alınacak 
önlemler 

Etkili çalışma, Zaman planlaması 

Sorumlu Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedef
e 

Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

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

35 0 40 0 0 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminde itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklik meydana 

gelmedi, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığı için performans 
göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi hedefine ulaşılamadı. Ulaşılmak istenen hedefe ilişkin 
güncelleme gerekebilir. 

Etkinlik MAKS’nin tamamlanması gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik MAKS’nin tamamlanmasının uzun sürmesi 

 4.2.2:Numarataj 
verilerinin kent 
rehber haritasına 
aktarılması(%) 

35 0 40 0 0 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminde itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklik meydana 

gelmedi, tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığı için performans 
göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik Performans göstergesi hedefine ulaşılamadı. Ulaşılmak istenen hedefe ilişkin 
güncelleme gerekebilir. 

Etkinlik MAKS’nin tamamlanması gerekmektedir. 



 

216 
 

Sürdürülebilirlik MAKS’nin tamamlanmasının uzun sürmesi 
Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Hedefte sapma yaşanmamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
önlemler 

Belediye Kanunu, diğer kanun/yönetmelik ve özel kanunlar ile verilen 
görevler doğrultusunda etkin denetim ve kontroller yapılacak, 
Mevzuat değişiklikleri günlük olarak takip edilecek ve kayıt altına 
alınacaktır.  
Denetimler periyodik olarak yapılacak ve mevzuata aykırı hususlar 
karşısında idari yaptırımlar uygulanacaktır. 
2020-2024 Stratejik Plana bağlı kalınarak amaç ve hedefler yürütülerek 
etkin denetimler yapılacaktır. 

Sorumlu Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Zabıta Müdürlüğü) 
PG4.2.3: Çevre ve 
toplum sağlığını 
gözeterek ilçe 
genelinde etkin 
denetim yapılması 
(%) 

30 0 100 100 100 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik -Plan başlangıç döneminden itibaren değişen mevzuatlar takip edilerek 

uygulamaya geçilmiş olup, tespit ve ihtiyaç yönünden değişim olmamıştır. 
-Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik yaşanmamıştır. 

Etkililik -Performans göstergeleri değerlerine ulaşılmıştır. 
-Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 
-Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen 
hedef ve göstergelere ilişkin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçların belirli kurallar 
çerçevesinde karşılanması için  güncellemeler yapılmaktadır. 
-Görev alanı içerisinde esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmak, halkımızın 
güvenli ve sağlıklı şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak, halk sağlığını 
korumak, temiz ve hijyenik ortamlarda vatandaşlarımızın hizmet almaları 
sağlanmıştır. 

Etkinlik -Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. 
-Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
-Yüksek maliyetlerin ortaya çıkmamıştır. 
-2021 yılı bütçesine uygun olarak harcamalar yapılmıştır. 

Sürdürülebilirlik -Uygulamada karşılaşılan sorunlar, mevzuatta meydana gelen değişimlerin günü gününe 
takip edilmemesi ve değişikliklerin kayıt altına alınmaması gibi riskler sonucunda yanlış 
uygulamalar yapılması, yetki aşımı vb.gibi riskler ortaya çıkmaktadır.  
-Karşılaşılan sorunlar ile ilgili bilgi desteği alınması, mevzuatta meydana gelen 
değişimlerin günü gününe takip edilerek değişikliklerin kayıt altına alınması 
sağlanacaktır. 
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A4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 
H.4.3 Dava ve İcra takiplerinin belediye lehine sonuçlandırılması, müdürlüklerin 

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

H.4.3 Performansı (50x%62 ) = % 31 + (50x%100) = % 50 = % 81 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Soruşturma veya yargılama sürecindeki öngörülemeyen sonuçlardan dolayı 
hedefte sapma yaşanmıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
önlemler 

UYAP sistemi üzerinden işlemlerin devam ettirilmesi. 

Sorumlu Birim Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* 

(A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG4.3.1: 
Kazanılan Dava 
Oranı (%) 

50 0 90 56 62 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren Covid-19 olması sebebiyle adliye 

kanallarında yapılacak olan işlemler UYAP sistemi üzerinden online yapılmış 
olup aksama yaşanmamıştır.  

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılmıştır. 
Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Performans göstergelerinde istenilen düzeye ulaşılmadıysa hedeflenen değere 
ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve göstergelere 
ilişkin güncellemeler yapılmaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. 
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
2021 yılı bütçesine uygun olarak harcamalar yapılmıştır. 

Sürdürülebilirlik Mevcut önlemler devam ettirilmekte olup belirlenen hedeflere ulaşmak için 
gerekli işlemler yapılmakta ve personel ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır.  

PG6.4.3.2: 
Sonuçlandırılan 
İcra Dosya Oranı 
(%) 

50 0 90 93 100 
103 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren Covid-19 olması sebebiyle; icra işlemleri 

UYAP sistemi üzerinden  online yapılmış olup aksama yaşanmamıştır. 
Etkililik Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır. 
Etkinlik Öngörülmeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Mevcut önlemler devam ettirilmekte olup belirlenen hedeflere ulaşmak için 

gerekli işlemler yapılmakta ve personel ile işbirliği içerisinde çalışılmaktadır. 
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A.4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 
H.4.4 Halk taleplerinin değerlendirilmesi, Başkan ile vatandaşın iletişimini 

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

H.4.4 Performansı (25x%100) = %25 + (20x%100) = %20 + (20x%100) = % 20 + 

(20x%100) = % 20 + (15x%0) = % 0 = % 85 

Hedefe  İlişkin  sapmanın 
Nedeni* 

Sapma gerçekleşmedi. 

Hedefe  İlişkin  Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ulaşıldı. 

Sorumlu Birim Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%) (C-
A)/(B-A) 

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

25 0 1 1 100 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
Etkinlik Öngörülemeyen bir maliyet oluşmamıştır. Değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik için risk bulunmamaktadır. 
PG.4.4.2: Çağrı 
Merkezi Talep ve 
Şikayetlerinin ilgili 
birimlere iletilmesi 
(%) 

20 0 100 100 100 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
Etkinlik Öngörülemeyen bir maliyet oluşmamıştır. Değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik için risk bulunmamaktadır. 
Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Covid 19 Salgın Hastalığı 

Hedefe İlişkin Alınacak 
önlemler 
           

2020-2024 stratejik Planına bağlı kalınarak gerekli çalışmaları 
yürütmek. 

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

20 0 100 100 100 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik 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. 

Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı gelen görüş ve taleplerin hepsi 
karşılandı. 
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Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmadı. 
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok. 

Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirliğe devam etmek için sosyal mesafe kurallarına uygun, maske 
kullanarak, uygun ortamda görüşmeler değerlendirilecektir. 

Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Hedefe ilişkin sapma yaşanmamıştır.  

Hedefe İlişkin Alınacak 
önlemler 

2020-2024 Stratejik Planına bağlı kalınarak gerekli çalışmaları 
yürütmek. 

PG.4.4.4: Tüm gelen 
giden evrakların 
EBYS’ye kayıt 
yapılması, talep 
sahiplerinin sms ile 
bilgilendirilmesi(%) 

20 0 100 100 100 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 

meydana gelmedi. 
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşıldı. 
Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 

çıkmadı.  
Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok. 

Sürdürülebilirlik EBYS’de yaşanan teknik aksaklıklar. 
Hedefe İlişkin Sapmanın 
Nedeni 

Covid 19 Salgın Hastalığı. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
önlemler 

2020-2024 stratejik Planına bağlı kalınarak gerekli çalışmaları 
yürütmek. 

PG.4.4.5: Başkan, 
Başkan yardımcıları 
birim müdürleri 
toplantı sayısı (%) 

15 0 100 0 0 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle toplantılar yüz yüze 

gerçekleştirilemeyerek hedeflere ulaşılamamıştır.  
Etkililik Performans göstergesi değerlerine ulaşılamadı. Hedeflenen değere 

ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi öngörülen hedef ve 
göstergelere ilişkin güncelleme yapılmadı. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmadı. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok. 

Sürdürülebilirlik Riskleri ortadan kaldırmak için dijital ortamda toplantılar düzenlenecektir. 
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A4 Kurumsal Yapıyı Güçlendirmek ve Hizmet Kalitesini Arttırmak 
H.4.5 Bilgi Güvenliği 5651 Sayılı Kanun ve siber saldırılara karşı Network 

yapısının kurulması. 
H.4.5 Performansı  (100x%50) = %50 
Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 

Maliyet oranların artmasından dolayı hedeflenen değere ulaşılmamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Mali oran değerlendirilerek önümüzdeki yıllarda hedefe ulaşılacaktır. 

Sorumlu Birim Bilgi İşlem Müdürlüğü 
Performans 
Göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 
Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

P.G.4.5.1. Virüs ve 
Tehditlere karşı 
koruma yazılımı 
ve donanımı. 

100 0 100 50 50 

Performnas Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Tespitler ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 
Etkililik Gösterge değerine ulaşılamamıştır. Teknik ekipman ve maliyeti nedeniyle 

hedeflenen göstergenin uzağında kalınmıştır. 
Etkinlik Ödenek yetersizliği yaşanmaktadır ancak performans göstergesinde bir 

değişikliğe ihtiyaç bulunmamaktadır. 
Sürdürülebilirlik Ödenek yetersizliğinden döviz kurlarında yaşanan beklenmedik hareketlenmeler 

sonucu maliyetin artması riski bulunmaktadır. Riskin ortadan kaldırılması için 
ödenek tahsis edilmesine yönelik gerekli girişimler yapılmıştır. 

 

A5 Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken gruplara yönelik 
sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı katılımcı, erişilebilir, sağlıklı bir 
kent oluşturmak 

H.5.1 Sosyal eşitsizliklerin giderilmesi için dayanışma çalışmaları yapmak ve 
hizmet kapsamının genişletilmesi amacıyla diğer kurumlar ve 
vatandaşlarla işbirliği içinde olmak. 

H.5.1 Performansı (50x%37) = %18,50 + (50x%100) = %50  =  % 68,50 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ilişkin; salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren 
risklere karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve 
güvenliği için gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

Sorumlu Birim Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 
Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 
Değeri (C) 

Performans 
(%) (C-
A)/(B-A) 

PG.5.1.1 El Ele Butik 
projesi ile ikinci el 
eşyaların ihtiyaç 

50 0 7000 2641 37 
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sahiplerine 
ulaştırılması (Adet) 
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler. 

İlgililik COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu eşyaların ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılması ertelenmiş olup, pandemi koşulları ve süresi 
öngörülemediğinden hedef ve performans göstergelerinde değişikliklere 
ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve 
mali yapının güçlendirilmesine katkısı olmuştur. 

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

PG.5.1.2 İhtiyaç 
sahiplerine verilen 
evde temizlik hizmeti 
sayısı(Adet) 

50 0 450 577 100 
128 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik  Pandemi koşulları ve süresi öngörülemediğinden hedef ve 

performans göstergelerinde değişikliklere ihtiyaç duyulmamıştır. 
Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 

 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 
öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve 
mali yapının güçlendirilmesine katkısı olmuştur. 

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 
 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 

herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 
 

A.5 Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken gruplara 
yönelik sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı katılımcı, erişilebilir, 
sağlıklı bir kent oluşturmak. 

H.5.2 Çocuklara, gençlere, kadınlara ve dezavantajlı gruplara sağlık, 
eğitim ve sosyal avantajlar sağlamak, buna yönelik çalışmalar 
yapmak. 

H.5.2 Performansı (20x%0) = %0 + (30x%100) = %30 + (5x%100) = % 5 

+(25x%100) = %25 + (20x%0) = % 0 =  % 60 

Hedefe İlişkin sapmanın Nedeni* COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
hedeflenen sayıya ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Hedefe ilişkin; salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren 
risklere karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve 
güvenliği için gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

Sorumlu Birim Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi (%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindek

i 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%) (C-
A)/(B-A) 

PG.5.2.1 Okulöncesi 
çocuklara ve ailelerine 
danışmanlık hizmeti 
vermek (Adet) 

20 0 20 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu danışmanlık hizmetimiz 
durdurulmuş olup, pandemi koşulları ve süresi öngörülemediğinden hedef ve 
performans göstergelerinde değişikliklere gidilmemiştir. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve 
mali yapının güçlendirilmesine katkısı olmuştur.   

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

PG.5.2.2 Gebe okulu 
projesinin devamını 
sağlamak ve evde 
bebek ziyaretleri 
yapmak (Adet) 

30 0 20 20 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu gebe okulu projesine ve 

evde bebek ziyaretlerine ara verilmiştir. Pandemi koşulları ve süresi 
öngörülemediğinden hedef ve performans göstergelerinde değişikliklere 
gidilmemiştir. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve 
mali yapının güçlendirilmesine katkısı olmuştur. 

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 

çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 
 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 

herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 
PG.5.2.3 Evlilik öncesi 
danışmanlık hizmeti 
vermek (Adet) 

5 0 5 5 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik  Pandemi koşulları ve süresi öngörülemediğinden hedef ve performans 

göstergelerinde değişikliklere gidilmemiştir. 
Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 

 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 
öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve 
mali yapının güçlendirilmesine katkısı olmuştur.   

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
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ortaya çıkmadı. 
 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

PG.5.2.4 Kadınlarda 
sık görülen kanserlerin 
erken tanısı için 
eğitimler düzenleme, 
taramaların yapılması 
için sağlık hizmetlerine 
erişimlerinin 
sağlanması (Adet) 

25 0 2 2 100 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler. 
İlgililik COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu, Kadınlarda sık görülen 

kanserlerin erken tanısı için eğitimler düzenlemesi, taramaların yapılması 
için erişimlerinin sağlanmasına ara verilmiş olup, pandemi koşulları ve süresi 
öngörülemediğinden hedef ve performans göstergelerinde değişikliklere 
gidilmemiştir. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve 
mali yapının güçlendirilmesine katkısı olmuştur. 

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

PG.5.2.5 Okul çağı 
çocuklarına ve 
gençlerine yönelik 
eğitim vermek ve 
etkinlikler düzenlemek 
(Adet) 

20 0 2 0 0 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler. 
İlgililik COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu Milli Eğitim 
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Bakanlığı’nın yüz yüze eğitime ara vermesi nedeniyle planlanan eğitimler 
verilememiş ve etkinlikler düzenlenememiştir.  Pandemi koşulları ve süresi 
öngörülemediğinden hedef ve performans göstergelerinde değişikliklere 
gidilmemiştir. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili 
amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve mali yapının 
güçlendirilmesine katkısı olmuştur.   

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi 
bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 
 

 

A.5 Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken gruplara yönelik sosyal 
eşitsizliklerin azaltıldığı katılımcı, erişilebilir, sağlıklı bir kent 
oluşturmak 

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

H.5.3 Performansı (25x%50) = %13 + (25x%33) = %8,25 +  (25x%100) = %25 + (25x%100) = 

%25 = %71,25 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında hedeflenen 
sayıya ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ilişkin; salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere 
karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve güvenliği için 
gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Sağlık İşl.Müd.) 
Performans 
göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans (%) 
(C-A)/(B-A) 

PG.5.3.1 Halka ve 
çalışan personele 
koruyucu sağlık 
hizmetlerine 
yönelik sağlık 

25 0 2 1 50 
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taraması yapmak 
(Adet) 
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik  COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu sağlık taramalarına 
ara verilmiş olup, pandemi koşulları ve süresi öngörülemediğinden hedef 
ve performans göstergelerinde değişikliklere ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına katkısı olmuştur.   

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

PG.5.3.2Halka ve 
çalışan personele 
koruyucu sağlık 
hizmetlerine 
yönelik eğitim 
vermek (Adet) 

25 0 3 1 33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik  COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu eğitimlere ara 

verilmiş olup, pandemi koşulları ve süresi öngörülemediğinden hedef ve 
performans göstergelerinde değişikliklere ihtiyaç duyulmamıştır. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan ilgili amaç, 
hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli yöntemlerle 
kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına katkısı olmuştur.   

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
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Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 

vb. açısından risk bulunmamaktadır. 
Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için herhangi bir 
tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 

İlk 6 aylık dönemde pandemi nedeni ile verilemeyen eğitimler ikinci 6 
ayda pandemiye yönelik tedbirler alınarak bire bir gerçekleştirilmiştir. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Personelimizin dijital ortamda sunulan eğitimleri almasına yönelik 
hazır bulunuşları yeterli olmadığından bire bir eğitimler ile personelin 
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında farkındalığınının geliştirilmesi 
sağlanmıştır. 

Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 
PG.5.3.3 
Çalışanlara iş yeri 
ortamı ve 
yaptıkları işlerden 
kaynaklanan 
tehlikelere karşı 
eğitimlerin 
verilmesi ve bu 
alanda farklılığın 
geliştirilmesi 
(Adet) 

25 0 5 5 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği periyodik  eğitimlerinden verilmesi planlanan 

eğitimler Pandemiye yönelik tedbirler alınarak yüz yüze yapılmıştır. 
Etkililik Dijital ortamda gerçekleştirilmesi mümkün olamayan eğitimler yayınlanan genelge ile 

normalleşme sürecine geçildiğinden pandemiye yönelik tedbirler alınarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik Öngörülemeyen bir maliyet oluşmamıştır. Değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Hedef performansın gerçekleştirilebilmesi için toplu eğitim verilmesi 

gerekmektedir. Pandemi sürecinde bulaşın önüne geçilemesi ve grup 
etkileşiminin sağlanması amacı ile dijital ortama taşınmalıdır. 

PG 5.3.4 
Çalışanların 
sağlık ve  
güvenliğinin 
korunması ve 
geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar 
yapmak (Adet) 

25 0 4 8 
 

 

100 
 200 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik Tüm dünyada sürmekte olan Covid-19 salgını nedeniyle genelgeler doğrultusunda 

işveren ve çalışanlara işyerlerinde işbaşı eğitimler verildi. 
Etkililik Performans gösterge değerlerine ulaşılmıştır. 
Etkinlik Öngörülemeyen maliyetler ortaya çıkmamıştır. 
Sürdürülebilirlik Mevcut önlemler devam ettirilmektedir. 
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A.5 Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken gruplara yönelik 
sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı katılımcı, erişilebilir, sağlıklı bir 
kent oluşturmak. 

H.5.4 Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde kadın ve çocuk öncelikli kentsel 
planlamaların yapılması ve kadının güçlendirilmesini teşvik eden hizmetler 
sunmak. 

H.5.4 Performansı (50x%100) = %50 + (10x%100) = %10 + (10x%100) = % 10 

+(10x%100)= %10 + (20x%24)  =  %5 = % 85 

Hedefe İlişkin sapmanın 
Nedeni* 

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında hedeflenen 
sayıya ulaşılamamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak 
Önlemler 

Hedefe ilişkin; salgının görülmeye başladığı ilk andan itibaren risklere 
karşı, halkın ve kurumda görevli personelin sağlığı ve güvenliği için 
gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. 

Sorumlu Birim Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Performans 
Göstergesi 

Hedefe 
Etkisi 
(%) 

Plan 
Dönemi 

başlangıç 
Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindeki 

Yılsonu Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindeki 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%) (C-
A)/(B-A) 

PG.5.4.1 Kadın 
danışma merkezi 
açmak(%) 

50 0 100 100 100 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik  Kadın Danışma Merkezi açılmıştır. 

 Pandemi koşulları ve süresi öngörülemediğinden hedef ve performans 
göstergelerinde değişikliklere gidilmemiştir. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve mali yapının 
güçlendirilmesine katkısı olmuştur.   

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

PG.5.4.2 
Toplumsal 
cinsiyet eşitliğine 
yönelik eğitim, 

10 0 1 1 100 
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konferans, 
seminer ve 
toplantılar 
düzenlemek 
Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
İlgililik  Kurum personeline toplumsal  cinsiyet eşitliğine yönelik eğitim 

verilmiştir.  
Pandemi koşulları ve süresi öngörülemediğinden hedef ve performans 
göstergelerinde değişikliklere gidilmemiştir. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve mali yapının 
güçlendirilmesine katkısı olmuştur. 

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

PG.5.4.3 Emzirme 
ve bakım kabini 
açmak (%) 

10 - - 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler 
İlgililik  Emzirme ve bakım kabini açılmıştır. 

 Pandemi koşulları ve süresi öngörülemediğinden hedef ve performans 
göstergelerinde değişikliklere gidilmemiştir. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve mali yapının 
güçlendirilmesine katkısı olmuştur.   

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 
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göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

PG.5.4.4.Sekibaşı 
kadın ve çocuk 
kütüphanesini 
oluşturmak (%) 

10 - - 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler 
İlgililik  Sekibaşı kadın ve çocuk kütüphanesi oluşturulmuştur.  

Pandemi koşulları ve süresi öngörülemediğinden hedef ve performans 
göstergelerinde değişikliklere gidilmemiştir. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve mali yapının 
güçlendirilmesine katkısı olmuştur. 

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

PG. 5.4.5 Çalışan 
personele ve 
belediye meclis 
üyelerine 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği eğitimi 
vermek.(%) 
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Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler 
İlgililik COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu planladığımız eğitimlere ara 

verilmiştir.  Pandemi koşulları ve süresi öngörülemediğinden hedef ve 
performans göstergelerinde değişikliklere gidilmemiştir. 

Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 
 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 

karşılanmıştır. 
 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 

öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
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göre belirlenecektir. 
 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 

ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına katkısı olmuştur.   

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yoktur. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel 
vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

 

A.5 Öncelikle dezavantajlı ve güçlendirilmesi gereken gruplara 
yönelik sosyal eşitsizliklerin azaltıldığı katılımcı, erişilebilir, 
sağlıklı bir kent oluşturmak. 

H.5.5 Kentin sağlığını belirleyen faktörlerin tanımlanması ve bu yönde 
geliştirici çalışmalar yapmak. 

H.5.5 Performansı (40x%100) = %40 + (20x%100) = %20 + (40x%0)= %0 =  

% 60 

Hedefe İlişkin sapmanın Nedeni* Hedefe ilişkin sapma olmamıştır. 

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler Hedefe ilişkin bir önlem alınmamıştır. 

Sorumlu Birim Sağlık İşleri Müdürlüğü 
Performans 
Göstergesi 

Hedefe Etkisi 
(%) 

Plan Dönemi 
başlangıç 

Değeri* (A) 

İzleme 
Dönemindek

i Yılsonu 
Hedeflenen 
değer (B) 

İzleme 
Dönemindek

i 
Gerçekleşme 

Değeri (C) 

Performans 
(%) (C-
A)/(B-A) 

PG.5.5.1 Sağlıklı 
Kentler Birliği’nin 
düzenlemiş olduğu 
etkinliklere 
konularına göre 
ilgili birimlerden 
katılımın 
sağlanması (Adet) 

40 
 

0 2 2 100 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler 
İlgililik  Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlemiş olduğu etkinliklere konularına 

göre ilgili birimlerden katılım sağlanmıştır. 
 Hedef ve performans göstergelerinde değişikliklere ihtiyaç 

duyulmamıştır. 
Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 

 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 
öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
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göre belirlenecektir. 
 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 

ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve mali 
yapının güçlendirilmesine katkısı olmuştur. 

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

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

20 
 

0 1 1 100 

Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler 
İlgililik  Üyesi olduğumuz Sağlıklı Kentler Birliğinin her yıl düzenlemiş olduğu 

yarışmaya proje başvurusunda bulunulmuştur.  
 Hedef ve performans göstergelerinde değişikliklere ihtiyaç 

duyulmamıştır. 
Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 

 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 
öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve mali 
yapının güçlendirilmesine katkısı olmuştur. 

 
Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 

ortaya çıkmadı. 
 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, 
çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

PG.5.5.3 Kent 
Sağlığı Profilinin 

40 0 0 0 0 
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Çıkarılması (%) 
Performans Göstergelerine İlişkin değerlendirmeler 
İlgililik  Kent Sağlığı Profilinin  tamamlanması için hedeflenen tarih 2021 yılı 

olup, çalışmalarımız devam etmektedir.  
 Hedef ve performans göstergelerinde değişikliklere ihtiyaç 

duyulmamıştır. 
Etkililik  Performans göstergesi değerine ulaşılamamıştır. 

 Performans göstergesine ulaşma düzeyiyle tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 

 Hedeflenen değere ulaşabilmek için yıllar itibarıyla gerçekleşmesi 
öngörülen hedef ve güncelleme ihtiyacı pandemi koşulları ve süresine 
göre belirlenecektir. 

 Performans göstergesi gerçekleşmelerinin kalkınma planında yer alan 
ilgili amaç, hedef ve politikalara;  kaynakların etkili, ekonomik ve 
verimli yöntemlerle kullanılmasına, ihtiyaçların karşılanmasına ve mali 
yapının güçlendirilmesine katkısı olmuştur. 

Etkinlik  Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler 
ortaya çıkmadı. 

 Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı yok. 
 Yüksek maliyetlerin ortaya çıkması durumunda hedef ve performans 

göstergesi değerlerinde değişiklik ihtiyacı oluşmamıştır. 
 

Sürdürülebilirlik  Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal 
çevresel vb. açısından risk bulunmamaktadır. 

 Herhangi bir risk bulunmadığından sürdürülebilirliği sağlamak için 
herhangi bir tedbirin alınmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 

 
4-Performans Bilgi Sisteminin değerlendirilmesi 

Belediyemizin 2021 yılı içerisinde 89 adet performans göstergesinin  55 adedi % 100 
gerçekleşmiş, 12 adedi %100 altı, 10 adedi gerçekleşmemiş, 12 adedi 2021 yılından sonraki yıllarda 
gerçekleşmesi görülmüştür. Performans hedeflerinin gerçekleşme oranı % 71,76 

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, 
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, 
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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 2021 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, Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tarafından 
22/04/2021 tarh ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik 
Planlar ve Performans Programları ile  Faaliyet Raporlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik le belirlenmiştir. 2021 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 2021 yılı Performans Programında yer alan amaç ve 
hedeflerle ilişkilendirilerek hazırlanmıştır. Raporda, Kurum tarafından yapılan faaliyetlere ait bilgiler 
yer almaktadır.  
 
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. 
 
 
 
EKLER 
 
-Ek-2 Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı 
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İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 
 

Üst yönetici olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde 2021 yılı bütçesinin; kalkınma planına, 
yıllık programa, stratejik plan ve performans programı ile hizmet gereklerine uygun olarak 
hazırlandığını ve uygulandığını, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatla düzenlenen 
görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar 
doğrultusunda ve iyi malî yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını beyan ederim. 

Bu çerçevede iç kontrol sisteminin; idarenin gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, 
ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine, kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak 
faaliyet göstermesine, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesine, karar 
oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesine, varlıkların 
kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesine ve kayıplara karşı korunmasına ilişkin yeterli ve 
makul güvenceyi sağladığını bildiririm. 

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmelere, yönetim bilgi 
sistemlerine, iç kontrol sistemi değerlendirme raporlarına, izleme ve değerlendirme raporlarına, 
harcama yetkilileri ile malî hizmetler birim yöneticisi tarafından sunulan güvence beyanlarına ve 
denetim raporlarına dayanmaktadır. 

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 25/03/2022 
 
                                                                                                                                                                                                                                         
 

                                                                                                             
 

                                  Bahattin Gümüş 
                           Menteşe Belediye Başkanı 
 
 
 
 


