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İklim ve Çevre Dostu  Muğla

Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce ilçe de herhangi bir hafriyat sahası mev-
cut değildir. 
Menteşe ilçesi, Muslihittin mahallesi garaj altında bulunan, 432 ada 185 parsel numaralı 
önceden kil alınmış olan şahıs arazisi, vatandaşın başvurusuna istinaden doldurularak 
rehabilitasyonu yapılmış, kullanıma kazandırılmış şekilde arazi sahibine teslim edilmiş-
tir.
Menteşe ilçesinde hafriyat sahasına alternatif olarak Uğur Mumcu Bulvarı paralelinde 
bulunan servis yolunun kullanıma açılması için yol yapılacak güzergah anayol seviyesine 
kadar dolgusu yapılmıştır.
Menteşe ilçesi Hamursuz Tepe, Ortaköy ve Düğerek mevkiinde bulunan atık su arıtma 
tesisinin genişleme sahası olarak ayrılan bölümünün, MUSKİ tarafında başvuru yapıl-
masına istinaden hafriyat sahası olarak açılmış olup şuan aktif olarak kullanılmaktadır. 
01.02.2015-01.12.2015 tarihleri arasında şahıslardan ve kamudan toplam 80,807 ton 
hafriyat atığı bertaraf edildi.
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Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulmadan önce belde de herhangi bir hafriyat sahası mev-
cut değildir. Bölgedeki mermer fabrikalarının atıkları için Bayır belediyesi tarafından kamu-
laştırılan ve mezarlık yapılması planlanan alan mermer atıkları ile doldurulmaktadır.
Bölgedeki mermer atıkları sorununun daha uzun süreli çözüm bulunması için TKİ ye ait 
ocakların hafriyat sahası olarak Kurumumuza tahsis edilmesi hususunda görüşmeler de-
vam etmektedir.
01.05.2015-01.23.2015 tarihleri arasında şahıslardan toplam 67,597 ton hafriyat atığı ber-
taraf edildi.
Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı ihalesi yapılmış olup, 09.11.2015 tarihin-
de yer teslimi yapılmıştır.
İlimiz genelinde tüm ilçelere hizmet edecek katı atık düzenli depolama tesislerinin yapı-
mının tamamlanıp işletmeye alınması ile Milas, Menteşe, Ula, Kavaklıdere, Bodrum Tor-
ba-Gündoğan-Mumcular düzensiz (vahşi) katı atık sahalarının rehabilitasyon işlemlerine 
başlanacaktır.
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İlimiz genelinde oluşan tıbbi atıkların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden bertaraf 
edilmesi için Menteşe ilçesinde 1 adet Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin yapılması planlan-
maktadır. Tesis, yeni yapılmakta olan Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi sahasın-
da yapılacaktır. 
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Toplam Yüzölçümü: 1 611 Km2
Nüfus: 102 414 (2014 Yılı)
Korunan Alanlar:  (Toplam Alan=177,5 Km2)
Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi
Doğal Sit, Kentsel Sit Ve Arkeolojik Sit
Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası
KORUNAN ALANLAR VE ÖZEL STATÜLÜ ALANLAR ALANSAL DAĞILIMI
ALANSAL KULLANIM

DOĞAL SIT ALANI

ARKEOLOJIK SIT ALANI

ETKILEME GEÇIŞ ALANI

KORUMA ALANI

3. DERECE DOĞAL SIT+ KENTSEL SIT

KENTSEL SIT ALANI

ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERI

MESCERE HARITASI ORMAN ALANI

MESCERE HARITASI ORMAN DIŞI ALAN

TOPLAM İLÇE YÜZÖLÇÜMÜ

ALAN (KM2)
108,8
6,7
0,2
0,6
15
1,2
45
103
22
1611

132,5

ALAN HESAPLAMA-
LARI YAPILIRKEN ÜST 
ÜSTE ÇAKIŞAN FARK-
LI KORUMA ALANLA-
RININ HER BİRİNİN 
KENDİ ALANSAL 
BÜYÜKLÜKLERİ ESAS 
ALINMIŞTIR

12.11.2015 tarih ve 410 sayılı Başkanlığımız Meclis Kararı ile onay-
lanan Otopark Yönetmeliği Uygulama Esasları kabul edilmiştir. 
07.12.2015 tarih ve 5123 sayılı Başkanlık Olur’u ile onaylanan Elekt-
ronik Haberleşme İstasyonları Yer Seçim Belgesi Usul ve Esasları Yöner-
gesi’i kabul edilmiştir. 

İmar Ve Şehircilik Dairesi BaşkanlığıMENTEŞE
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Tarıma ve Üreticiye Değer Veriyoruz

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

Alım Garantili Süs Bitkileri üretimi Kapsamında üretilmiş olan, 

485.782 adet mevsimlik süs bitkisi park ve bahçelere dikildi.
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13 ilçeye 13 park için İlçe Belediye Başkanları ve Park Bahçe Müdürlükleri ile görüşmeler yapıldı.
Araç üstü Ağaç Söküm ve Taşıma aracımız hizmet vermeye başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ortaklığında kurulan Toprak Bitki ve Sula-
ma Suyu Analiz Laboratuvarımız üreticilerimize hizmet vermeye başlamıştır.
Atatürk Caddesi Yürüş ve Bisiklet Yolu 3. Etap projelendirme çalışmalarına başlandı.
Gezici eğitim ve Numune toplama aracımız tüm ilçelerimizden numune toplayarak analiz sonuçlarını 
yine tüm ilçelere dağıtmaya başladı.  
Alım Garantili Süs Bitkileri üretimi Kapsamında üretilmiş olan, 485.782 adet mevsimlik süs bitkisi park 
ve bahçelere dikildi.
%50 destekleme ile Patates tohumu, yem bitkisi ve muhtelif sebze tohumu alımı yapılarak üreticilere 
dağıtıldı.
Ziraat Odalarımızda, Muğla Büyükşehir Belediyemiz teknik personelleri ve Muğla Sıtkı Koçman Üniver-
sitesi Öğretim Görevlilerinin katılımıyla Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarımız ve Numune 
Alma Yöntemleri konularında bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenleniyor.
21 Mahallede Kanal Temizliği-Tamiratı-Yapımı Boru ve büz döşenmesi işi yapıldı. 
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Yollar Daha Güvenli
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
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2015 yılında il bütününde uygulaması yapılan asfalt döküm miktarı:
  Kırsalda 1. Kat asfalt: 199,2 km
  Kırsalda 2. Kat asfalt: 208,2 km
2015 yılında il bütününde uygulaması yapılan yolların bakım ve onarım miktarı:
  Kırsal büyükşehir : 2.066 km
  İlçe merkez büyükşehir : 119,91 km
2016 yılında planlanan asfalt döküm işi
BSK(bitümlü sıcak karışım)   :125 KM
1. Ve 2. Kat asfalt sathi kaplama  :700 KM 
İl tamamında büyükşehir belediyemiz sorumluluğundaki bütün köprü korkuluklarımızın boya yapılması işi
İl tamamında büyükşehir belediyemiz sorumluluğundaki bütün yollara karla mücadele çalışması 
2015 Yılında İlçemizde Uygulaması Yapılan Asfalt Döküm Miktarı:
  1. Kat Asfalt Kaplama:37,2 Km
  2. Kat Asfalt Kaplama:29,8 Km
2015 Yılında İlçemizde Uygulaması Yapılan Yolların Bakım Ve Onarım Miktarı:
  Kırsal Mahalle Yollarında; 278 Km
  İlçe Merkezi Yolarında; 23,32 Km
2016 Yılında İlçemizde Planlanan Asfalt Ve BSK (Sıcak Asfalt) Miktarı:
  2016 1. Ve 2. Kat Sathi Kaplama:120 Km
 2016 BSK (Sıcak Asfalt) Kaplama: 9.5 Km
 Yerkesik-Akkaya Arası Oto Korkuluk Yapımı 4.000 Mt 
Muğla Büyükşehir Belediyesi Binası,  Muğla Su Ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü, Binası, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ek 
Hizmet Binası, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının yapılması ile ilgili süreç devam etmektedir. 
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İlimiz bütününe ait ortak coğrafi ve sözel verinin paylaşımını hızlandırma, aynı tür ve çeşitteki verinin üretiminde 
mükerrer hizmet alımlarını ve veri üretimini önleme amacı ile Büyükşehir Belediyemiz ve 13 İlçe Belediye Başkan-
lıkları arasında “Entegre Coğrafi Bilgi Sistemi Paylaşım Platformu”nun kurulması çalışmaları yapılacaktır.
Web sayfamız yeni ara yüzü ve işlevleriyle Kasım ayında yayına başlamıştır. Yeni sayfamızda, Muhtarlar bölümü 
açılarak tüm muhtar bilgileri yüklenmiş, engelli Dostu, Belediye Çocuk Dostu, Kent Öğrenci Servis Takip Başvuru bö-
lümleri devreye alınmış, önemli duyuruların yayını için alanlar oluşturulmuş, daha hızlı yüklenen, mobil cihazlarla 
daha uyumlu bir site oluşturularak bilgi erişiminin sağlanması kolaylaştırılmıştır. 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 
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Menteşe İlçesinde 24 adet taşınmaz 2886 sayılı kanun kapsamında yapılan ihaleler neticesinde kiraya ve-
rilmiştir.
İlçe sınırları içerisinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait toplam 7 adet konut 2886 sayılı kanun kapsa-
mında yapılan ihale neticesinde satılmıştır.
 İlçe sınırları içerisinde kiracılığı devam eden toplam 92 kiracıya 2016 yılı kira bedelleri ve teminatlarla ilgili 
gerekli tebligat işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Menteşe Muslihittin Mahallesi Yeni Otogar alanı olarak belirlenen alan ile Emirbeyazıt Mahallesindeki park 
alanı kamulaştırma işlemleri tamamlanmış olup, yine ilçe sınırlarında 4 adet taşınmazın kamulaştırma iş-
lemleri devam etmektedir.
İlçe sınırları içerisinde Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca paylaşıma konu edilen veya değerlendi-
rilmeyen 76 adet taşınmazın Menteşe Belediye Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasın-
da taksim işlemi gerçekleştirilmiştir.
İlçe sınırları içerisinde mülkiyeti, tahsisi ve irtifak hakları Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen taşınmaz-
lardan Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MUSKİ) sorumluluk alanına giren toplam 
184 adet taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne devri gerçekleştirilmiştir.
İlçe sınırları içerisinde mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait taşınmazlardan 12 adet taşınmazın 
kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi gerçekleştirilmiştir.

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
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Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
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Ağustos 2014 de başlayan evde bakım hizmetlerinde bugüne kadar 992 hane ziyaret edilirken, 3411 
kişiye tıbbi bakım, 608 kişiye de genel bakım (saç, sakal traşı, banyo) yapıldı. 15.02.2015 te hizmete 
başlayan hasta nakil ambulansı ile 742 hastamızın taşıması yapıldı.
15.8.2015 tarihinde başlayan Destek Kart hizmetinden 125 kişi faydalanmıştır. Dağıtılan para tutarı 
90.308,54 TL’dir.
49 aileye 11.200,00 TL kırtasiye yardımında bulunulmuştur.
Mayıs 2015 de başlayan Paylaşarak Sevindir hizmetinden 186 aile faydalanmıştır.
Sivrisinek ve Diğer Haşerelerle Mücadele kapsamında ilçemizde; 1 Veteriner Hekim, 1 Ziraat Mühendisi, 
2 Büro Personeli, 7 ilaçlama personeli, 3 adet pick-up ve 1 kontrol aracı ile hizmet verilmiştir.
31.03.2014 tarihinden bugüne kadar kısırlaştırılan, tedavi edilen, aşılanan ve sahiplendirilen hayvan 
sayısı 1947’dir.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan Onaylı İşletme Belgeli ve ISO 22000: 2005 Gıda Güvenliği Yö-
netim Sistemi kurulu olan Menteşe Mezbahamızda Gıda Güvenliği ve Hijyen kurallarına uygun, sürdürü-
lebilir kalite standartlarında üretilen ve Soğuk Zinciri kırılmadan taşıması yapılan kırmızı et miktarları:
Küçükbaş kırmızı et üretimi: 261.246 kg
Büyükbaş kırmızı et üretimi: 3.758.040 kg
Kurban bayramı süresince Menteşe Mezbahamızda sağlık şartları, çevre temizliği ve dini hükümlerimi-

Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
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Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ze uygun 62 adet büyükbaş kurbanlık hayvan, 162 adet küçükbaş kurbanlık hayvan kesimi yapılmıştır.
Bayır Hayvan Pazarında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan işletme ruhsatlı Bayır Mahallesi hay-
van pazarında hayvan refahına uygun, sağlıklı ortamda 38.381 adet Küçükbaş hayvan, 33.137 adet 
büyükbaş hayvan alınıp-satılmaları sağlanmaktadır.
İlçemizde bulunan mezarlık alanlarının temizlik çalışmaları 07.04.2015 tarihinde başlamış olup 169 
adet mezarlık alanında temizlik çalışması yapılmıştır.
Yabancı ot ilaçlaması 20.04.2015 tarihinde başlamış olup 34 adet mezarlık alanında yabancı ot ilaçla-
ması yapılmıştır.
İlçemizde yapım, bakım, onarım ve tadilat işlemleri için 17 adet mezarlık alanının ölçülüp metrajı çı-
kartılmıştır.
Mezarlık bilgi sistemi (MBS) adı altında 169 mezarlık alanının bilgi dosyası oluşturulmuş olup; tapu 
kayıtlarına, mezarlıkların doluluk oranı, temizlik, bakım, onarım vb. işlemlerin yapılıp yapılmadığına; 
mezarlık alanlarının fotoğraflarını (öncesi ve sonrasını) içeren bir sistem kurulmuştur.
Defin bilgi sistemi (DBS) ile birlikte Menteşe İlçesinde vefat eden kişilerin ölüm şekilleri, ölüm yerleri, 
ölüm tarihi ve saati ile defin yapılan mezarlık alanı kayıt altına alınmaktadır.
17.Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı mezarlık alanlarına direkli isim 
tabelası işi adı altında Menteşe ilçesinde 169 adet direkli isim tabelasının montajı yapılmıştır.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı mezarlık alanlarının yapım, bakım, 
onarım ve tadilatı işi adı altında Menteşe İlçesinde 17 adet mezarlık alanında yapım, bakım, onarım ve 
tadilat işlemlerinin ihale işlemleri sonlandırılmak üzeredir.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü 
arazi personelleri ile mezarlık alanlarının yapım, bakım, onarım ve tadilatı işi adı altında ilçemizde 1 
adet mezarlık alanında yapım, bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapılmıştır.
Menteşe İlçemizden, ilçelere ve il dışına yapılan cenaze nakil işlemleri 25.08.2014 tarihinde başlamış 
olup; ilçeler arası cenaze nakil sayısı 33, iller arası cenaze nakil sayısı 46, havayolu ile cenaze nakil sayısı 
5’tir.
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Büyükşehir ve İlçelerde görev yapan tüm Zabıta personeline tüm mevzuatlarda hizmet içi eğitim seminerleri düzenlen-
miştir. 
Protokol Görevlerinin yapılması sağlanmıştır. 
Büyükşehir ve İlçe Zabıta Müdürleri ile koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. 
Zabıta Trafik Denetim Amirliğimiz Otoparkların ruhsat, fiyat tarifeleri vb. Taksicilerin (Korsan),Toplu Taşıma Araçları ve 
Koop. Araçlarının izin ve güzergah denetimleri, Servis Araçlarının özel izin belgesi ve güzergah kontrolleri ile terminal-
lerde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirme ve otogarın nizam ve intizamını sağlanması 
Çevre –Ruhsat ve İmar Zabıta Denetim Amirliği Çevre ile ilgili görevlerin yerine getirilmesi ve gelen şikayetlerin değer-
lendirilmesi İşyeri Ruhsat Denetimleri, İşyeri İmalat ve Gıda Denetimleri ile İlan Reklam ve Tabela ilgili Denetimleri ile 
AYKOME ile ilgili gelen şikayetler ve takipler yapılması sağlanmıştır. 
Hal Zabıta Denetim Amirliğimiz 5957 Sayılı Hal Yasası doğrultusunda Satışa sunulan mallar üzerinde Künye bulunup 
bulunmadığı, Hal Kayıt sistemine bildirim yapılıp yapılmadığı hususunda hal içi, Pazar yerlerinde ve yol denetimlerini 
gerçekleştirmektedir.   
2014 yılında Daire Başkanlığımıza gelen 236 Adet ve 2015 Yılında 570 Adet şikayet değerlendirilmiştir.
5326 Sayılı Kabahatler Kanununa göre çeşitli suçlardan 2014 Yılında 52 Adet  2015 yılında 114 adet İdari Yaptırım Karar 
tutanağı düzenlenmiştir. 
1608 Sayılı Yasaya Göre 2014 Yılında 36 Adet 2015 yılında 481 adet tutanak tanzim edilerek encümene sevki sağlan-
mıştır. 

Zabıta Dairesi Başkanlığı 
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Zabıta Dairesi Başkanlığı 
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Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait İlçelerimizde ki İdare Hizmet Binaları ile diğer Tesislerde Kullanıcı 
Birimlere Talep Olması Halinde Tamir, Bakım, Onarım, Tamirat ve Tadilat İşleri Yapıldı. 
Menteşe İlçesi 1 ve 2 Nolu Hizmet Binaları Isı İzolasyonu içi Mantolama yapıldı. 
Marangozhane Kuruldu ve Faaliyete Başlandı.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
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Menteşe İlçemizde yer alan Zihinsel Engelli ve Otistik Çocuklarımız ile haftada 2 gün temel koordinasyon 
hareket gelişimi ve branşlara yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
Bülent Akça Sentetik Futbol Sahası yenilenerek halkın hizmetine sunulmuştur.
Yenice Mahallesi’ne Halı Saha yapımı planlanmaktadır
Kışla Parkı Halı Sahası bakım ve onarım işleri yapılarak halkın hizmetine sunulmuştur.
Yerkesik-Yeniköy Mahallesi Futbol Sahası bakım onarım çalışmaları devam etmektedir.
Düğerek Spor Tesisinde “Fitness Salonu” açılarak halkın hizmetine sunulmuştur.
Düğerek Sosyal Tesislerimizde Muğla Açık Ceza Evi tutuklularına “Sağlığımız İçin Spor Yapıyoruz” faaliyetimiz 
devam etmektedir.
Yetişkin kadın ve erkeklere yönelik başlatılan “Sağlığımız için Spor Yapıyoruz” faaliyetimiz Düğerek Spor 
Salonunda ve Kışla parkında devam etmektedir.
Masa Tenisi alt yapı çalışmalarımız 2 grup halinde Minik ve Yıldız Takımlarımız ile Düğerek Spor Salonu’muz-
da devam etmektedir.
Satranç branşında çocuklara ve büyüklere yönelik eğitimlerimiz devam etmektedir. 
Voleybol branşında antrenmanlarımız yaş grubu kız, yıldız kız, mini voleybol kız, minikler voleybol ve veter-
an voleybol gruplarında yaklaşık 150 sporcuyla devam etmektedir.

Turizm Gençlik Ve Spor Dairesi Başkanlığı
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Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tiyatro topluluğu, “mobil sahne tır tiyatrosu” ile 13 ilçemize turne düzenleyerek 
tiyatro severlerle buluştu.
Farklı illerin Opera ve Bale toplulukları çeşitli gösterilerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne 
alarak izleyicileri ile buluştu.
23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor bayramı, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi özel günlerde fener alayı, konser gibi etkinlikler düzenlendi. 
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilk “ Konservatuvar Açılışı” yapıldı. 105 Öğrenci içerisinden seçilen; 17 
Sanat müziği, 31 Halk Müziği ve 2 fahri olmak üzere toplam 50 öğrencisi ile 07 Kasım 2015 tarihinde eğitim 
vermeye başladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Bando ve oda orkestrası oluşturularak iki ekibin birlikteliğiyle kent 
orkestrası oluşturulmuştur. Kent Orkestramız farklı ilçelerimizde konserler düzenleyerek vatandaşlarımızla bu-
luşmaya devam edecektir.
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Kültür Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
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Güvenli Seyahat ile Sevdiklerinize Ulaşın

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
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Güvenli Seyahat ile Sevdiklerinize Ulaşın
Minibüs kooperatiflerinin kamu hizmeti odaklı ve kurumsal yönetim anlayışı içerisinde, yeni model, 
engelli rampalı, klimalı ve kamera takip sistemli araçlarla çalışmaları ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız, 
engelliler, şehit yakınları ve gaziler ile diğer ücretsiz seyahat hakkı olan vatandaşlarımızın yararlanabil-
mesi için minibüsler Belediye Denetimli Özel Halk Otobüsüne dönüşüyor.
Ulaşım Ana Planı çalışması başladı ve tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’de ilk defa yaz kış nüfus durumuna 
göre iki zamanlı ve iki aşamalı ulaşım ana planı yapıyoruz.
Okul Servis Araçlarına Filo Takip sistemi kurulmuş olup montaj işlemleri devam etmektedir. Sistem ta-
nımlamaları yapılarak, başvuruda bulunan öğrenci velilerine kullanıcı adı ve şifre gönderilmektedir.
Servis amaçlı kullanılan Okul Taşıtlarının, okulların kapalı olduğu dönemlerde Turizm maksatlı çalışa-
bilmesi için düzenleme yapıldı.
Ticari taksi ve servis araçlarına yaş sınırlaması getirildi.
Yeni otogar projeleri hazır. Mevcut terminallerimiz modernleşiyor.
Ticari taksi ve servis araçlarının yenileştirme çalışmaları kapsamında ilgili kararlar alındı.
Okul servis araçlarına ait 2015-2016 eğitim dönemi fiyat tarifesi daha ekonomik olan kilometre bazında 
hesaplanarak yeniden belirlendi.
Belediyeler Birliği üyesi Büyükşehir Belediyeleri ile Marmaris ilçesinde ulaşımın daha kolay, güvenli, 
konforlu, ekonomik ve rahat yapılabilmesi için Türkiye genelinde Çalıştay düzenlendi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
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Yeni Otogar Projesi hazırlanıyor
Otogarın Engellilere uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.
İlçemizde bulunan otoparkların Muğla Büyükşehir Belediyesine devri tamamlandı.
Otopark ihtiyaçları tespit edildi.
Otogarlarda otomasyon sistemine geçiliyor.
Belediyemize ait araçlar Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemi ile 24 saat izleniyor.
Tüm sinyalize sistemlerdeki akkor lambalar daha görünür olan Power Led lambalarla değiştirildi.
857 adet levha montajı yapılmış, 168 omega direk kullanılmış, 234 adet deforme olan levhalar yenilen-
miş, 1104 adet delinatör uygulaması ile 234 adet CTP uygulaması yapılmıştır.
12 sinyalizasyonlu kavşakta GPRS sistemi ile uzaktan okuma faaliyetine başlanılmış.
3 adet trafik sinyalizasyon kavşak yapımı tamamlandı.
10 adet kavşak trafik sinyalizasyonu yenilendi.
23 adet trafik sinyalizasyonu yenilendi.
58 adet trafik sinyalizasyonu arızası giderildi.
53 ayrı noktada 766 m2 yaya geçidi çizgisi yapıldı.
85 km trafik yol çizgi çalışması yapıldı.
441 adet trafik levhası yenilendi, 261 adet trafik levhasının bakım onarımı tamamlandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı
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Ulaşım Dairesi Başkanlığı

Kurulan atölyemizle kendi işaret levhalarımızı kendimiz üretiyoruz.
Kendi yollarımızı kendi yol çizgi araçlarımızla çiziyoruz.
Otobüs bekleme alanları ve duraklar yenileniyor.
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni güzergâhlar ve hatlar açılarak belediye otobüsleri 
toplu taşıma hizmeti vermeye başladı. 
Belediye otobüsleri yeni model, son teknolojik donanımlı olup 30 ayrı hatta 59 otobüs ve 68 personel 
ile toplu taşıma hizmeti sunulmaktadır. Günlük 6198 km. lik mesafede 2015 yılı Aralık ayına kadar olan 
süreçte 4.892.105 kişiye toplu taşıma hizmeti sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi otobüs sefer saatleri yaz ve kış mevsimine göre güncellenip web sayfasında www.
mugla.bel.tr yayınlanıyor.
2015 yılı Aralık ayına kadar olan süreçte 19.290 kişiye indirimli, 1.124 kişiye ise serbest (ücretsiz) Kişisel-
leştirilmiş elektronik seyahat kartı basıldı.
60 dakika ilçeler içerisinde Belediye otobüsleri ile yapılan ikinci binişlerde %50 indirim yapılmaktadır.
Büyükşehir bünyesindeki tüm araçlar 7/24 Online olarak filo takip sistemi ile takip ediliyor.
Bodrum – Milas – Yatağan – Muğla hattında çalışan kooperatifler birleştirildi, fiyatlar düşürüldü.
35 yeni otobüs daha filomuza katılıyor.
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7/24 Güvendesiniz
İtfaiye Dairesi Başkanlığı

İtfaiye teşkilatı olarak, merkezde Grup amirliği, Yerkesik, Günlüce ve Bayır İstasyonları ol-
mak üzere 4 noktadan 27 araç 60 itfaiye personeli ve Daire Başkanlığı’nda 20  idari perso-
nel ile hizmet verilmektedir.
Söz konusu tarihten itibaren 520 olaya müdahale edilmiş, 167 işyerine yangın önlem ra-
poru verilmiş.Vatandaşlarımızın ve Kamu çalışanlarının yangın eğitimi talepleri karşılan-
mıştır
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Suyumuzun Değerini Biliyoruz 

MUSKİ
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Tüm tesis ve terfilerdeki tespit edilen işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili eksikliklerin büyük bir kısmı 
tamamlandı 
Muğla Atıksu Arıtma Tesisinin çevre izni, geri ödeme belgesi alındı ve enerji geri ödemesi için 
başvuru yapıldı. 
Tesislerin tümüne mevzuatın gerektirdiği atık yağ depoları yapılmıştır. 
Menteşe ilçemizde 463 personel ve 123 araç ile hizmet vermekteyiz. 
Menteşe ilçemizin Çaybükü, Meke, Göktepe Mahallerinin içme suyu tesislerinin depo tadilatları 
yapıldı. 
Menteşe ilçemizin TOKİ bölgesinde 500 tonluk içme suyu deposu ve ishale hattı tadilatı yapıldı. 
143 adet derin kuyu pompa arıza bakımı ve tamiratı yapıldı.
120 adet pano tamiratı yapıldı.
Vatandaşlarımıza 900 adet vidanjör hizmeti verildi. 
290 adet kanal açma hizmeti verildi. 
123 adet depo vardır. 
1292 adet ana boru arızası yapıldı. 
896 adet abone arızası yapıldı. 

MUSKİ
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313 adet vana tamiratı yapıldı. 
6905 metre hat imalatı yapıldı. 
5200 metre ana hat yenilemesi yapıldı. 
120 adet memba bakımı yapıldı. 
227 adet su deposu bakımı yapıldı. 
1150 metre kanalizasyon şebeke hattı imalatı yapıldı. 
7750 metre kanalizasyon hat temizliği yapıldı. 
12000 metre yağmursuyu drenajı hat ve mazgal temizliği yapıldı. 
Aktif Abone sayısı 36916 
19723 abone kapatıldı. 

MUSKİ
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MUTTAŞ

Havalimanı Yolcu Taşıma Faaliyeti
Havaalanı ulaşımını sağlamak amacıyla Milas-Bodrum Havaalanından Bodrum ve Menteşe ilçelerine, Dalaman 
Havaalanından Marmaris ve Fethiye ilçelerine 26.07.2014 tarihi itibariyle karşılıklı seferler düzenleyen şirketimiz, 
2014 yılında 151.394 yolcuya, 2015 Kasım ayı dahil olmak üzere 536.405 yolcuya, toplamda ise 687.799 adet 
yolcuya hizmet vermiştir

Güzergah      2014  2015  Toplam
Menteşe Otogar-Milas Bodrum Havalimanı  7.709  38.408  46.117
Milas Bodrum Havalimanı-Bodrum Otogar  81.674  292.043 373.717
Dalaman Havalimanı-Marmaris Otogar  31.300  106.573 137.873
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Menteşe İlçemize;
- Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 46.296. 385,75 TL 
- Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak 2.357.198,59  TL
Toplam: 48.653.584,34 TL’ lik harcama yapılmıştır.
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