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Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından;  
52.066 m2 sıcak asfalt yol,  
11.944 m2 sıcak asfalt yama, 
53.820 m2 stabilize yol,  
2.700 m3 stabilize dolgu çalışması, 
1.053 m2 roadmiks yol yama çalışması yapılmış ayrıca, 
17.592 ton sıcak asfalt ve 
363 ton roadmiks üretimi yapılarak, asfaltlama çalışmasında büyük bir başarıya imza atılmıştır.  
Yine Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından, 
Toplam 6.241 m2 fonolit kaldırım,  
Toplam 4.700 m2 kilit taş yol, 
Toplam 5.400 m2 kilit taş kaldırım ve orta refüj düzenlemesi yapılmıştır.  
1.200 m2 beton kaldırım dökülmüştür.  
Toplam 3054 metre drenaj hattı döşenmiştir. 
Eski Fen İşleri Beton Santralimizde; 
15.297 adet bordür, 
14.297 adet priket,  
3.000 adet engelli taşı, 
4.600 adet oluk ve 
Toplam 2.976 m3 beton üretilerek, cadde ve sokaklarımızın ihtiyacı büyük oranda karşılanmıştır. 
Vatandaşlarımızın daha çok hafta sonlarını geçirdiği mesire yerimiz olan Halk Plajı piknik alanı, kapalı 
olarak yeniden düzenlenerek, vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.     
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından;  
Şehrin muhtelif yerlerine 2.400 m. uzunluğunda PE borusu döşenmiştir. 
Yine muhtelif yerlere 525 m. uzunluğunda AÇP boru hattı yenilenmiştir. 
İnsuyu ve Gökpınar içmesuyu pompalarının 8 adedinin revizyonu yapılmıştır. 
1.285 adet yeni abone ve kanalizasyon bağlantısı yapılmıştır. 
Kanalizasyon çalışmaları kapsamında; 
Kentin kanalizasyon sorunlarını çözmek amacıyla 1.700 m. yeni kanalizasyon şebekesi döşenmiştir. 
Şehir suyu kaynağından günün 24 saati klorlanmıştır.  
Şehrimizde ileriki yıllarda oluşması muhtemel olan su sıkıntısının önüne geçebilmek için Devlet Su 
İşleri ile yazışmalar yapılarak, yeni su kaynaklarının bulunması çalışmalarına hız verilmiştir. 
Su ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi amacıyla, İller Bankası ile proje ihalesi yapılmış ve bu 
konudaki çalışmalar hızla devam etmektedir.  
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından; 
Susamlık Tesislerine ve Fevzi Çakmak Mahallesine toplamda 3.634 m2 lavanta bahçesi yapılarak, 
lavanta çiçeğinin su gereksinimi az olduğundan hem su kaynaklarımız korunmuş hem de şehrimiz 
görsel bir güzelliğe kavuşmuştur.   
Alyazmalım Piknik Alanı ve Menderes Mahallesinde olmak üzere toplamda 657 m2 ağaçlandırma 
çalışması yapılmıştır.  
Birçok parkımızda yenileme çalışmaları yapılmış, parklarımıza ve halkımıza açık diğer alanların 
görselliği açısından çeşme yapımı vb. gibi çalışmalar yapılmıştır.  
Parklarımıza fitness grupları konularak, halkımızın hizmetine sunulmuştur.  
24.113 adet ağaç, çalı ve mevsimlik dikimi yapılarak,  
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10,6 m2’ye çıkarılmıştır.  
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından; 
Kentimiz genelinde temizlik ile ilgili herhangi bir aksaklığa meydan vermemek üzere yoğun bir çalışma 
yapılarak; Belediyemiz sınırları içerisindeki 35 mahallemizin evsel ve kentsel atıkları düzenli olarak her 
gün toplanmış, cadde ve sokaklar her gün süpürülmüş, kentimizde her gün kurulan sebze-meyve 
pazar alanları ile hayvan pazarı, pazar bitiminden itibaren temizlenip yıkanmış, ayrıca covid-19 salgın 
hastalığı nedeniyle dezenfekte çalışmalarına hız verilmiştir.  
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2020 yılı içerisinde, çöp toplama konteynırlarının standart hale getirilmesi amacıyla,  Devlet Malzeme 
Ofisinden 220 adet galvanizli çöp konteynırı alınmış ve ihtiyaç dâhilinde halkımızın hizmetine 
sunulmuştur.  
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından; 
Burdur Belediyeler Birliği ile yürütülen Entegre Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisinde 
750 kg/gün kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisi faaliyete geçirilmiştir. Yine 2020 yılı içerisinde 
gübre çıkış kademesine 600 ton/gün kapasiteli hijyenizasyon ünitesi kurulmuştur.  
2020 yılı içerisinde Burdur Belediyesi İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Yapım İşi ihalesi 
gerçekleştirilmiş ve ilgili firmaya yer teslimi yapılmıştır.  
Burdur Gölünün çekilmesine dikkat çekmek amacıyla, Belediyemiz organizesiyle üniversite öğrencileri 
ile birlikte göl kıyısı temizliği yapılmıştır. 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz tarafından;  
Öğrencilerimiz online eğitimden yararlanması amacıyla, 108 adet tablet alımı yapılmış ve dağıtımı 
yapılmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 
Pandemi ile yaşamımızın bir parçası haline gelen maske (250.000,00 adet), kendi atölyelerimizde, 
gönüllü vatandaşlarımız tarafından üretilerek, pazar yeri, esnaf ve resmi kurumlara dağıtılmıştır.  
3000 adet gıda yardım paketi, Valilik Vefa grubu ile birlikte, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmıştır. 
10.000,00 adet tek kullanımlık seccade alımı yapılarak, Cuma namazlarında kullanılmak üzere,  her 
hafta camilere dağıtılmıştır. 
“Evde Kal Spor Yap” sloganı ile spor eğitimcileriyle ders düzenlenmiş ve Burdur Belediyesi resmi 
sitesinden yayınlanarak, vatandaşlarımızın yararlanması sağlanmıştır. 
Pandemi sürecinde evinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve 15 yaş altı vatandaşlarımızın doğum 
günlerinde, “Doğum Günü Pastanız Benden” sloganı ile evlerine doğum günü pastası gönderilmiştir. 
Pandemi döneminde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evinde kutlamak zorunda kalan 
çocuklarımızın evlerine kutlama paketi dağıtımı yapılmıştır. 
Pandemi döneminde sınava hazırlanan öğrencilerimize, uzaktan eğitim sınav hazırlık kartları dağıtımı 
yapılmıştır. 
İhtiyaç sahibi 1000 aileye odun ve kömür dağıtımı yapılarak, her zaman olduğu gibi zor günlerinde 
yanlarında olunmuştur. 
Covid 19 hastalığına yakalanan vatandaşlarımızın Hes kodları alınarak, karantina dönemleri boyunca 
sabah kahvaltısı ve akşam yemeği hizmeti verilmiştir. 
Pandemi dönemine denk gelen milli ve dini bayramlarımıza önem verilerek, bu zor dönemde dahi 
milli birlik ve beraberliğin yaşatılması için çalışmalar yapılmıştır. 
Veterinerlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından; 
“Yuva Ol Dost Kazan” projesi hayata geçirilerek, 196 adet sokak hayvanı sahiplendirilmiştir.  
Burdur Belediyesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi arasında yapılan protokol kapsamında, 
203 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmış ve yine Müdürlüğümüz bünyesinde 97 adet sokak hayvanı 
kısırlaştırılmıştır. Tedavileri tamamlanan sokak hayvanları öncelikle sahiplendirilmeye çalışılmış, 
sahiplendirilemeyenler ise ekiplerimiz tarafından alındıkları ortama geri bırakılmıştır.  
Zabıta Müdürlüğümüz tarafından; 
İlimiz sınırlarında trafik düzenlemelerinin bilimsel olarak yapılabilmesi için Belediyemiz ile Pamukkale 
Üniversitesi arasında protokol imzalanmış olup, Üniversite tarafından hazırlanan rapor sonuçlarına 
istinaden, alt ve üst yapı çalışmaları başlatılmıştır.  
Koronavirüs salgını nedeniyle pazar yeri girişlerinde, HES (Hayat Eve Sığar ) kodu sorgulaması 
yapılarak, salgının bulaş riski büyük ölçüde önlenmiştir.  
Covid-19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla pazar yerlerinde ateş ölçümü ve maske dağıtımları 
yapılmış, salgınla ilgili gerekli uyarı, denetim ve kontroller yapılmış ve halen de yapılmaya devam 
edilmektedir.  
İtfaiye Müdürlüğümüz tarafından;  
 2020 yılı içerisinde, toplam 270 olaya müdahale edilmiştir.  
 Bu olayların 132’si yangın, 138’i sel, su baskını ve trafik kazalarıdır.  
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 İtfaiye Müdürlüğümüzce 371 adet işyerinin yangın güvenlik denetimi yapılmıştır. 
 Belediye sınırları içerisinde ve belediye sınırları dışında toplam 348 adet cenaze nakil işlemi 
yapılmıştır.  
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz tarafından;  
329 adet sıhhi müessese, 53 adet gayri sıhhi müessese ve 14 adet umuma açık istirahat ve eğlence 
yeri olmak üzere toplam 396 adet işyerine ruhsat verilmiştir.  
Hukuk İşleri Müdürlüğümüz tarafından; 
2020 yılında, 36 idari, 60 adli olmak üzere 96 davada belediye tüzel kişiliğinin temsili sağlanmıştır. 
Yazı İşleri Müdürlüğümüz tarafından;  
2020 yılı içerisinde belediye meclisi 10 defa toplanmış, 130 adet karar almıştır. 
2020 yılı içerisinde belediye encümeni 54 defa toplanmış, 720 adet karar almıştır. 
2020 yılı içerisinde Mülkiye Müfettişlerince, 2012-2020 yıllarını kapsayan toplam 8 yıllık denetim 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde, usulde yapılan yapılan küçük hatalar dışında, rüşvet, yolsuzluk 
gibi konularda belediyemizin hiçbir kusurunun bulunmadığı görülmüştür.  
Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından;  
 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Belediye şirketi Bahtaş’a geçen personelin, 2020 yılı 
içerisinde toplam 37.000.000,00 TL tutarındaki maaşları ödenmiştir. 
Belediyemiz tüm birimlerinin ihtiyacı olan, ahşap ve ahşap ürünleri, kaynak malzemeleri, boya ve 
boya malzemeleri, temizlik malzemeleri, madeni yağ ihtiyaçları, araç lastiği ihtiyacı, bilgisayar ve 
bilgisayar malzemeleri için ihaleler yapılmış, toplu malzemeler alınarak büyük ölçüde tasarruf 
sağlanmıştır.  
İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından;  
135 adet yeni Yapı Ruhsatı, 185 adet Tadilat ve İsim Değişikliği Ruhsatı olmak üzere toplam 320 adet 
İnşaat Ruhsatı verilmiştir. 
138 adet İskân Ruhsatı verilmiştir. 
138 adet Jeolojik Etüd Raporu verilmiştir. 
155 adet Aplikasyon Tutanağı hazırlanmıştır. 
649 adet İmar Durum Belgesi verilmiştir. 
44 adet kaçak inşaat için işlem yapılmıştır. 
Ayrıca, halkımızın hizmetine sunulmak üzere, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Konferans ve Sergi Salonu 
Tamiratı ve Gümüş’ün Değirmeni (Alibey) Değirmeni Restorasyon Kontrollük Hizmetleri de 
yapılmıştır. 
Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından;  
2020 yılı içerisinde 123.397.000,00 TL tutarında net tahsilat elde edilmiştir. 
2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle, Vadesiz hesapta 2.526.050,00 TL, Vadeli Hesapta 2.140.825,00 TL, 
Otopark Hesabında 9.306.999,00 TL olmak üzere toplam 13.973.874,00 TL banka mevcudumuz 
bulunmaktadır.  
Burdur Belediyesinin 2020 Aralık ayı itibariyle toplam 11.232.938,00 TL borcu bulunmakta, bunun 
7.347.894,00 TL’si 2021 yılında ödenecek miktardır.  
Burdur Belediyesinin 30.12.2020 tarihi itibariyle sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu 
bulunmamaktadır.  
2020 yılında personel harcamaları, SGK ödemeleri, mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, transfer 
harcamaları ve sermaye harcamaları için toplamda 105.973.000,00 TL harcama yapılmıştır.  
 30.12.2020 tarihi itibariyle; 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, 1601 vatandaşımız Burdur 
Belediyesine müracaat etmiş olup, toplam 5.518.927,00 TL’lik borç yapılandırılması yapılmıştır.  
Belediyemizin güçlü yanlarından birisi de mali disiplinidir.  
Burdur Belediyesi olarak 2020 yılında pandemi ile mücadele kapsamında birçok çalışma yapılmıştır. 
Bunlar; 
Koronavirüs salgını sürecinde Pazar yerlerinde HES (Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılmış, ateş 
ölçümü yapılmış, maske dağıtımı yapılmış ve bu uygulamalarla salgının önlenmesine katkı 
sağlanmıştır.  
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Pandemi ile mücadele kapsamında çıkarılan İl Hıfzıssıhha Kararları gereğince, Pazar yerlerinde gerekli 
uyarı, denetim ve kontroller yapılmıştır.  
Valilik bünyesinde oluşturulan denetim komisyonlarına personel görevlendirilerek, toplu taşıma 
araçları, işyerleri ve Pazar yerlerinde yapılan denetimlerde aktif görev alınmıştır. 
İlimizde faaliyet gösteren ticari yolcu taşıma araçları düzenli olarak dezenfekte edilmiştir. 
Covit-19 salgını sebebi ile başta market ve kurumlara verilmek üzere 200 adet maske ve eldiven 
kutusu dağıtımı yapılmıştır. Covit-19’la mücadele kapsamında, belediye binaları, kamu binaları, sağlık 
kuruluşları, bankalar, işyerleri olmak üzere toplam 7312 adet bina ve 1233 adet karantinalı binanın 
ilaçlaması yapılmıştır.  
Yine, belediye araçları, kamu araçları, halk otobüsleri, taksiler olmak üzere 246 adet aracın ilaçlaması 
yapılmıştır.  
444 adet ATM’nin ilaçlaması yapılmıştır.  
Salgın hastalıkla mücadele amacıyla, 14 adet çöp toplama ve taşıma aracına ilaçlama aparatı 
takılarak, çöp konteynırları ilaçlanmış, vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklar 
dezenfekte edilmiştir. 


