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           SUNUŞ 
 

Değerli Yalvaçlılar, Medeniyetler kenti Yalvaç’ımızı turizm, ticaret ve kültür değerleriyle ülkemize ve 
dünyaya tanıtarak, ilçemizin ve ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak vizyonuyla oluşturduğumuz 2014-2019 
yılı Planı’mızın 2015 yılına ait performansını belgeleyen Faaliyet Raporu’muzu sizlere sunuyoruz.  

 
Göreve geldiğimiz 29 Mart 2014 Tarihinden beri hiç eksilmeyen bir şevkle hizmet ettiğimiz Yalvaç’a 

geçmişten, bugüne ve yarınlara uzanan hizmetler yapmaktan mutluyuz, Yalvaç gibi üzerinde yeşermiş 
medeniyetlerin tarihi ve kültürel izlerini taşıyan bir şehirde hizmet etmenin onurunu da ayrıca özenle ve 
gururla taşıyoruz. 

 
Vizyonumuzda yer aldığı gibi, can damarımız olan kültür, turizm ve ticareti beslemek ve geliştirmek 

bizim öncelikli görevimizdir. Bunları birbirine tercih edemeyeceğimiz gibi, birini diğerinin önüne geçiremeyiz. 
O nedenle, bu hassas dengeyi korumak ve üstelik “Kent ve İnsan” eksenine oturtmak zorundayız.  

Beş Yıllık Planı’mız da işte bu hassas dengeyi koruyacak şekilde oluşturulmuş, hayata geçirdiğimiz 
faaliyetlerimiz ise bu denge gözetilerek yapılmaktadır. 

 
  Esas itibariyle sağlamaya çalıştığımız bu denge, insanımızın mutluluğu ve kentimizin sürekliliğini 
hedeflemiştir. Çünkü bize göre ne sadece insan, ne sadece kent tek başına anlamlıdır ve kente anlam katan 
insan; insanın yaşamını şekillendiren ise yaşadığı kenttir. Bu İtibarla: Yalvaç Belediyesi olarak bizim, coğrafi 
kısıtlılıklara aldırmadan, kentin dinamiklerini en iyi şekilde kullanmayı öngören plan ve projelerimizin yanında 
yaptığımız çalışmalarla ilgili tüm Hemşerilerimizi görüş ve düşüncelerini almak, açıklık, şeffaflık hesap 
verebilirlik ve vatandaş memnuniyeti çok önemlidir 
 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinde  Kamu İdarelerinin  üst 
yöneticileri ve bütçe ile tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından idari sorumlulukları çerçevesinde her yıl 
Faaliyet Raporları düzenlenir. Düzenlenen Faaliyet Raporuna göre hedef ve gerçekleşme durumu ile 
meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde 
faaliyet raporu hazırlamaları belirtilmiştir. 

 
 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince  hazırlanan bu faaliyet raporunda belediye 
kanunu ile belirlenen yeni faaliyet alanları ve görevleri çerçevesinde sahip olduğu kaynakları şimdiye kadar 
olduğu gibi etkili ve verimli  bir şekilde kullanılması  sağlanmıştır. 

 2015 yılında yapılan çalışmaların sonuçları  izlenmesi ve değerlendirilmesi de bu faaliyet raporunda 
açıklanacaktır. 2015 yılı Belediyemiz Faaliyet Raporu  Maliye Bakanlığınca 17.03.2006 yayınlanan “Kamu 
İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak düzenlenmiştir. 

 
 Faaliyet Raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, 
aynı zamanda Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de temelini oluşturan öğelerindendir.  
  5393 sayılı yasa ile verilen görevlerin icrasında 5018 sayılı yasanın 41. maddesinde belirtildiği üzere 
yönetmelik ilkelerine de uyularak  2015 yılı Yalvaç Belediyesi Faaliyet Raporu; Belediyemizin Misyonu, 
Vizyonu, Teşkilat yapısı, İnsan Kaynakları ve Fiziki Kaynaklar, Yönetim ve İç Kontrol ile 2015 yılında yapılan 
yatırım mal ve hizmetleri ve projelerine  ait bilgiler ile mali bilgileri ihtiva etmektedir. 
 
           2015 yılında önceki dönemde meydana gelen idari boşluklar ve personel performansının ve 
verimlilikteki eksiklikler giderilmeye çalışılmış yeniden teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki düzenlemeler 
yapılmış bunun neticesinde dağınıklık toplanarak düzenli kurumlaşma sağlanmıştır. Bu yıl genelde eski 
bozulmuş verimsiz yapı, verimli hale getirilmeye çalışılmıştır. Bunda da bir hayli yol alınmış olup, çok geniş 
bir yapısı olan belediyemiz personel azalmasına rağmen verimlilik artırılmıştır. 
 

2015 yılı faaliyet raporunu hazırlayan birim amiri arkadaşlarımı ve emeği geçen herkesi hem bu rapor, 
hem de yıl içinde gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı kutluyor, bundan sonraki çalışmalarında 
kendilerine daha ileri hedeflere ulaşmaları için sorumluluk duygusunun herkes de üst seviyede gelişmesi 
birinci işinin Yalvaç’a ve Yalvaçlıya hizmet olduğu bilincini hiçbir zaman unutmadan çalışmaları gerektiğini 
bilmesini isterim. 

 
                Halil Hilmi TÜTÜNCÜ 
            Belediye Başkanı 
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GİRİŞ 

2015 Mali Yılına ait faaliyet raporunu, Maliye Bakanlığı tarafından 17/03/2006 tarih ve 
26111 sayılı resmi gazetede yayımlanan  “KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET 
RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK”  doğrultusunda hazırlanmıştır.  

1. GENEL BİLGİLER 

A – Misyon, Vizyon,  
A-1   Yalvaç Belediyesinin  Misyonu 

 
 “Kaliteyi ve insan odaklı katılımcı yönetim anlayışını esas alan, tarihine sahip çıkan, 
sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş, geleneksel değerleri koruyan çağdaş bir 
şehirde yaşam imkânı sunmak.” 
 
 A-2 Yalvaç Belediyesinin Vizyonu 
 “Tarihi ve doğal güzellikleriyle çevreyi koruyan ve değişen dünya şartlarına uyum 
sağlayabilen yaşam standardı yüksek çağdaş bir kent belediyesi olmak.” 
 
A-3 İlkelerimiz 
  
• İlçemizde yaşayan tüm halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek,  
• Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık,  
• Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik,  
• Halkımıza sunulan hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti,  
• İlçemizin sahip olduğu tarihi ve doğal mirasa sahip çıkmak,  
• İlçe halkının değerlerine saygılı olmak,  
• Belediye yönetimi olarak vatandaş odaklı hizmet üretmek,  
• Daha fazla hizmet sunabilmek için belediye kaynaklarını etkili, etkin ve verimli kullanmak,  
• Halkımızın beklentilerini karşılaması ve süreklilik arz etmesi için hizmette kalitelilik ve 
süreklilik,  
• Belediyemizin kendisinden beklenen misyonu yerine getirebilmesi ve vizyona ulaşabilmesi için 
yenilikçi olmak,  
• Sağlıklı ve sürdürülebilir kentleşme için çevreye ve doğaya önem vermek,  
• Belediyemiz faaliyetlerinde karar alma ve uygulamada hukuka uygunluk,  
• Belediyemiz karar ve uygulamaların adalete dayanarak, hizmette adil ve eşit olunması,  
• Yerel demokrasiyi güçlendirerek vatandaş, belediye iş birliği ile katılımcılığı sağlamak,  
• Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle koordinasyon içerisinde olmak,  
• Kentli memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak. 
 
         YETKİ  GÖREV VE SORUMLULUKLAR 
 
           1- Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Şunlardır 

5393 Belediye Kanununun  15. maddesinde  Belediye mahallî müşterek nitelikte olmak 
şartıyla;  

           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. 
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           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. 

           İ) 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) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak 
ve denetlemek. 

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

          L) Bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması 
ve denetlenmesi, Büyükşehir ve İl Merkez Belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi 
tarafından yapılır. 

           Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve içişleri 
bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz 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 nci 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 içişleri bakanlığının onayı ile ücretsiz veya 
düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

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

           Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 2886 sayılı 
devlet ihale kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. 

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

2- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmıştır: 

 Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

           a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. 

           b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile 
fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

           c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il 
çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı 
olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından 
yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. 

           d)  Borçlanmaya karar vermek. 
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           e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine 
veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin 
kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar 
üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

            f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine 
bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. 

            g) Şartlı bağışları kabul etmek.  

            h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan 
belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. 

            i) Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına 
veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına 
karar vermek. 

            j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-
devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine 
karar vermek. 

            k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini 
seçmek. 

            l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal 
ve değiştirilmesine karar vermek. 

            m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 

            n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, 
kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi 
tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. 

            o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya 
ayrılmaya karar vermek. 

            p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare 
birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal 
ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler 
gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama 
veya tahsis etmeye karar vermek. 

            r) Fahrî hemşerilik payesi ve beratı vermek. 

            s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. 

            t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. 

            u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek 
kabul etmek. 
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    3-  Encümenin görev ve yetkileri 

- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: 

            a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye 
meclisine görüş bildirmek. 

            b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve 
uygulamak. 

            c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. 

            d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. 

            e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. 

             f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının 
anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. 

            g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; 
süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. 

            h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. 

            i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.     

         4-  Başkanın görev ve yetkileri 

Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: 

           a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, 
belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. 

           b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal 
stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve 
personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, 
bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. 

           c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı 
yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. 

           d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. 

           e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. 

           f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.           

           g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. 

           h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. 
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           i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay 
vermek. 

           j) Belediye personelini atamak. 

           k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. 

           l) Şartsız bağışları kabul etmek. 

           m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. 

           n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik 
hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. 

           o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. 

           p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını 
gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 

C – İdareye İlişkin Bilgiler 
1. Fiziksel Yapı 

 Yalvaç Belediyesi  merkezde 1 adet belediye hizmet binası, 3 adet düğün salonu, 7 adet 
lojman, 530  adet dükkan, 5 adet hizmet binası, 1 adet otel  gibi muhtelif binaları mevcuttur. 
Belediyemizin müstakil  ve hisseli olmak üzere toplam 1222 adet tapuya kayıtlı taşınmazı 
bulunmaktadır.  
 

YALVAÇ BELEDİYESİNE AİT MAKİNA PARKINDAKİ MEVCUT ARAÇLAR. 
 
SN      PLAKA NO           MODELİ ÇEŞİDİ                                     MARKASI 
1         32 YK  007  2011         MAKAM OTOSU                      RENEULT (FULANCE)             
2 32 YN 061  2001       BİNEK(STATION WAGON)      PALIO WEEKEND 
3 32 YH 400  1998       BİNEK                HYUNDDAI(ACCENT) 
4 32 YC 001  1991       BİNEK TAKSİ                  DOĞAN 
5 32 YF 303  1991       BİNEK TAKSİ                  TOROS 
6 32 YL 304  1997       PKAP-ZABITA-                FORT TRANSİT 
7 32 YL 818  1999       OTOBÜS            PRENSES (MITSUBISHI) 
8         32 YN 059   2001       MİDÜBÜS       ISUZU 
9 32 YA 624  1991       TRAKTÖR       FIAT 
10       32 YU 271               2012        TRAKTÖR                                  CUMASON                 
11       32 YU 272               2012        TRAKTÖR                          CUMASON 
12 32 YF 524  1992       TEMİZLİK ARACI      FATİH 
13 32 AN 103  1987       TEMİZLİK ARACI      FORT 
14 32 YF 657  1992       TEMİZLİK ARACI      FATİH-145.25 
15       32 YD 821  1993       TEMİZLİK ARACI      FATİH-170-25  
16       32 YH 237  1993       VAKUMLU YOL SÜPÜRGESİ   FATİH 110.08 
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SN      PLAKA NO           MODELİ           ÇEŞİDİ                                     MARKASI 
 
17 32 YK 124  1979        ARAZÖZ              FORT 
18 32 YD 139  1977        ARAZÖZ              FORT 
19 32 YK 126  1984        ARAZÖZ                        FORT 
20 32 YK 125  1951        ARAZÖZ                        FORT 
21 32 YK 802  1996        ARAZÖZ                          200.26 FATİH İNTERCOLİN 
22 32 YF 656  1992        KAMYON              FATİH-162.25 
23 32 YF 658  1992        KAMYON                        FATİH-145.25 
24 32 YF 550  1992        KAMYON (SU TANKERİ)            FATİH-162.25 
25 32 YK 377  1996        KAMYON       200.26 FATİH İNTERCOLİN 
26 32 YK 378  1996        KAMYON       200.26 FATİH İNTERCOLİN 
27 32 YL 484  1998        KAMYON (ET TAŞIMA ARACI)      FATİH-170.25 
28 32 YE 069  1998        KAMYON             FATİH 
29        32 YL 485              1998           KAMYON                                       FATİH 
30 32 YK 339  1998        DAMPERLİ       200.26 FATİH İNTERCOLİN 
31 32 YL 332  1998        DAMPERLİ       200.26 FATİH İNTERCOLİN 
32 32 YK 963  1997        TANKER       200.26 FATİH İNTERCOLİN 
33 32 YE 436  1990        DİSBRATOR             FATİH 162.25 
34 32 YE 586  1989        AĞAÇ SÖKME-DİKME ARACI       FATİH 214.26 
35  **********  *****         EKSKAVATÖR            LIEBHER 
36  **********  1992         LODER-YÜKLEYİCİ                     ÇUKUROVA 
37  **********  CF 16         FORT-LİFT                      ÇUKUROVA 
38  **********  2000         HMK 101S YÜKLEYİCİ/KAZICI     HIDROMEK 
39 **********  1998         EKSKAVATÖR            JCB  
40  32 YL 167  1997         SU BAKIM ARACI            LEVEND MDS 
41  32 AZ 238  1979         CENAZE YIKAMA ARACI           FORD 
42  32 YL 232  1999         CENAZE TAŞITI            BMC LEVEND 
43  32 YL 485  1998          KAMYON                               FATİH-170.25 
44       32 YBL 008             2012            PALETLİ KÜÇÜK KEPÇE           KOMASSU 
45       32 YBL 005                      SİLİNDİR                              CATERPİLLER  
46       32 YP 741   2007           PİKAP            FİAT STRADA 
47 32 YP 742  2007             PİKAP            FİAT STRADA 
48 32 YP 743  2007            PİKAP            FİAT STRADA  
49 32 YU 252  2015  VAKUMLU YOL SÜPÜRGESİ   MERCEDES 
50 32 YBL 001  2015  KEPÇE             JCB 
51 32 YBL 002  2015  KAZICI    HİDROMEK 
52 32 YBL 003  2015  KEPÇE 
53 32 YBL 009  2015  1025 KEPÇE 
54 32 YBL 010  2015  YÜKLEYİCİ    VOLVO 
55 32 YBL 011  2015  GREYDER    VOLVO 
56 32 YBL 012  2015  PALETLİ    VOLVO  
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            2. Örgüt Yapısı 

 Memur personelin atama, terfi, kadro değişiklikleri, intibak, sicil notları, mal bildirimleri,  
vekâleten görevlendirmeler, yurtdışı izinleri, pasaport işlemleri;  İşçi personelin Toplu İş 
Sözleşmesinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemler, aylık işgücü çizelgelerinin İş-Kur’a 
gönderilmesi, iş akdi feshi işlemleri, mevsimlik işçilerle ilgili iş ve işlemler.  Sözleşmeli 
personelin sözleşmelerinin hazırlanması ile tüm personelin kurum içi yer değiştirme ve 
görevlendirmeleri, disiplin işlemleri, yıllık izin, emeklik ve istifa işlemleri, ödül cezalara ilişkin 
işlemler yürütülmektedir. Müdürlüğümüz Yazı İşleri Müdürü, 3 adet memur ve 3 adet işçi 
personelle faaliyetlerini yürütmektedir 

      Belediyemiz birimleri;  
 

• Yazı İşleri  Müdürlüğü  
• Mali Hizmetler Müdürlüğü 
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
• Fen İşleri Müdürlüğü  
• İşletme Müdürlüğü 
• Zabıta Müdürlüğü  
• İtfaiye Müdürlüğü 
• Destek Hizmetleri Müdürlüğü olmak üzere harcama birimleri oluşmuştur. 

 
          3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
 
 Yeniden Yapılanma çalışmaları çerçevesinde hizmetlerin daha verimli yürütülebilmesi 
amacıyla 2015 yılında Belediyemizin tüm birimleri yeterli bilgisayar, bilgisayarlar için güç 
kaynağı ve teknik donanıma sahip hale getirilmiştir. Bilgisayarlara hariçten müdahaleyi önlemek 
için koruma programı ile desteklenmiştir.  
 
          4. İnsan Kaynakları 
 
          Belediyemiz bünyesinde 2015  mali yılı içinde toplam 102 personel görev yapmıştır. 

Belediyemizde İnsan Kaynakları Müdürlüğü bulunmadığından memur personel özlük 
işlemleri de Yazı İşleri Müdürlüğünce yürütülmektedir. D9 (40 000-49 999)  norm kadro alt 
gurubunda yer alan Belediyemizde toplam 127 adet memur kadrosu mevcut olup 57 adedi dolu, 
1 adedi tam zamanlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel, 60 adedi de boş olarak 
bulunmaktadır. 

Ayrıca Belediyemizde 64 adet daimi işçi kadrosu olup 37 personel mevcuttur. 1 adet 
mevsimlik işçi ve hizmet satın alma yolu ile çalıştırılan 72 personel vardır. Personelin özlük 
işlemleri ve dosya takibi, maaş, ikramiye tahakkuk işlemleri, emekli sandığı kesenekleri, sigorta 
pirimler bildirgeleri, izin ve sağlık işlemleri yapılmıştır. 

 

BİRİM 
Toplam 
Memur 
Kadro 
sayısı 

Memur 
 

Sözleşmeli 
Personel 

Sürekli İşçi Kadro 
sayısı GEÇİCİ 

İŞÇİ TOPLAM 

64 

BELEDİYE 
 

127 
 

Dolu Boş 
7 DOLU BOŞ         1 102 57 60       37      27 
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5.Sunulan Hizmetler 
 

5393 Sayılı  Kanununun  getirdiği yenilikler doğrultusunda,  Belediye  Kanununda 
gösterilen gelirleri ve İller Bankasından gelen pay ile sunduğu hizmetleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür: 

           İmar, Su ve Kanalizasyon, Ulaşım gibi Kentsel Alt Yapı; Coğrafî ve Kent Bilgi Sistemleri; 
Çevre ve Çevre Sağlığı, Temizlik ve Katı Atık; Zabıta, İtfaiye, Acil Yardım, Kurtarma ,Şehir İçi 
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. 

          Devlete ait her derecedeki Okul Binalarının İnşaatı ile Bakım ve Onarımını yapabilir veya 
yaptırabilir, Her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; Sağlıkla ilgili her türlü 
tesisi açabilir ve işletebilir; Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Tarihî Dokunun ve Kent Tarihi 
Bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; Bu amaçla 
bakım ve onarımını yapabilir, Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden 
inşa edebilir. Gerektiğinde, Öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli 
desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı 
müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla 
ödül verebilir. Gıda Bankacılığı yapabilir. Kapsamında hizmetler sunulmaya çalışılmıştır.  

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 
 

2015 yılında Belediye bünyesinde harcama birimleri oluşturmuş  bu birimlerin başında 
birim amirleri bulunmaktadır. Harcama yetkilisi sıfatıyla birim amirleri tarafından yürütülmektedir. 
İhale ve satın alma gibi karar süreçleri yetkililer ve sorumluların ortak kararı ve Başkanlık 
makamının onayı ile gerçekleştirilmektedir. Alınan kararlarda  temel ilke, kalite ve mevzuata 
uygunluğudur. Yetkili Makamlarca ve  Belediye  Meclisi tarafından oluşturulan Denetim 
komisyonunca iç denetim yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı kontrolörleri tarafından da 2010 Mali Yılı 
ve öncesi çalışmaları Belediyemiz denetlenmiştir.  
 
II. AMAÇ ve HEDEFLER 
 

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 
 

Belediyemizin  amacı İlçemizi belediye hizmetlerinde  Alt Yapı ve Kentsel Kalkınma, 
Yeniden Yapılanma ve İmar alanlarında gelişimini sağlayarak  sosyal, kültürel ve yurtiçi ve 
yurtdışı tanıtımıyla birlikte Uluslararası  Standartlara ulaştırmaktır. 
 
 2015 yılında bütçemizin  imkanları dahilinde yukarıda belirtilen amacımıza yönelik  
hizmetler sunulmuştur. Bu hizmetler faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler bölümünde 
açıklanmıştır.  
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B. Temel Politikalar ve Öncelikler 

 
         2015 yılı Belediyemizin Temel Politikaları ve Öncelikleri; 

          İlçe halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan 
belediyemizin temel politikası ile öncelikleri, kentsel yaşamın, kentsel yaşam standartlarına 
ulaştırmak çağdaş yaşam şartlarını sağlamak, sosyo-ekonomik yönden her vatandaşa  hizmet 
verebilecek mekanları oluşturmak, yarım kalmış yatırımların biran önce bitirilerek ekonomiye 
kazandırmak ve yeni projeleri uygulamaya koymaktır. 

          Çağdaş, kimlikli, yaşanabilir bir kent haline gelmesinde her türlü çalışmaya öncelik 
vermekte olup, bu konuda oldukça yol alınmaktadır.  

 Ayrıca İmar Planının yenilenmesi ile imar alanları genişletilmiş olup, bu alanların alt 
yapısının tamamlanma çalışmaları sürdürülmektedir. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER    ÇİZELGELER        BELEDİYE FAALİYETLERİ 
A. Mali Bilgiler                                               
2- Bütçe Uygulama Sonuçları      

2015 YILI ÖZEL KALEM BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01.1.1 
Yasama ve 
yürütme organları 
hizmetleri 

  876.944,00 0,00 108.000,00 87.000,00 897.944,00 0,00 451.737,45 0,00 446.206,55   

                      0,00   

TOPLAM 
0,00 876.944,00 0,00 108.000,00 87.000,00 897.944,00 0,00 451.737,45 0,00 446.206,55   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 
 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri   140.002,00 0,00 15.000,00 3.000,00 152.002,00 0,00 138.655,57 0,00 13.346,43   

02 
Sosyal Güv. Kur. Öd. 
Devlet Pirimi 
Giderleri 

  8.503,00 0,00 0,00 1.000,00 7.503,00 0,00 6.525,67 0,00 977,33   

03 Mal ve Hizmet 
Alımları   720.000,00 0,00 45.000,00 83.000,00 682.000,00 0,00 264.453,21 0,00 417.546,79   

04 Faiz Giderleri                   0,00   

05 Cari Transferler   8.437,00 0,00 48.000,00 0,00 56.437,00 0,00 42.103,00 0,00 14.334,00   

06 Sermaye Giderleri   2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00   

09 Yedek Ödenekler                   0,00   

TOPLAM 0,00 876.944,00 0,00 108.000,00 87.000,00 897.944,00 0,00 451.737,45 0,00 446.206,55   



   

 
 

2015 YILI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01.3.9 
Diğer genel hizmetler 

0,00 225.509,00 0,00 441.500,00 0,00 667.009,00 0,00 610.592,01 0,00 56.416,99   

                          

TOPLAM 0,00 225.509,00 0,00 441.500,00 0,00 667.009,00 0,00 610.592,01 0,00 56.416,99   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 165.003,00 0,00 185.000,00 0,00 350.003,00 0,00 318.330,80 0,00 31.672,20   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. Devlet 
Pirimi Giderleri 0,00 29.503,00 0,00 41.000,00 0,00 70.503,00 0,00 58.285,88 0,00 12.217,12   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 31.001,00 0,00 215.500,00 0,00 246.501,00 0,00 233.975,33 0,00 12.525,67   

04 Faiz Giderleri                       

05 Cari Transferler                       

06 Sermaye Giderleri 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00   

09 Yedek Ödenekler                       

TOPLAM 0,00 225.509,00 0,00 441.500,00 0,00 667.009,00 0,00 610.592,01 0,00 56.416,99   



   

2015 YILI ESSOM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

04.3.2 Petrol ve Gaz İşleri ve 
Hizmetleri  0,00 17.522.504,00 0,00 0,00 0,00 17.522.504,00 0,00 14.869.841,44 0,00 2.652.662,56   

                          

TOPLAM 
0,00 17.522.504,00 0,00 0,00 0,00 17.522.504,00 0,00 14.869.841,44 0,00 2.652.662,56   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 450.002,00 0,00 0,00 0,00 450.002,00 0,00 360.455,50 0,00 89.546,50   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. 
Devlet Pirimi Giderleri 0,00 112.502,00 0,00 0,00 0,00 112.502,00 0,00 60.608,07 0,00 51.893,93   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 16.960.000,00 0,00 0,00 0,00 16.960.000,00 0,00 14.448.777,87 0,00 2.511.222,13   

04 Faiz Giderleri                       

05 Cari Transferler                       

06 Sermaye Giderleri                       

09 Yedek Ödenekler                       

TOPLAM 0,00 17.522.504,00 0,00 0,00 0,00 17.522.504,00 0,00 14.869.841,44 0,00 2.652.662,56   



   

 

2015 YILI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

06.2.0 Toplum refahı 
hizmetleri 

0,00 6.127.511,00 0,00 3.288.020,32 1.878.750,00 7.536.781,32 0,00 6.801.562,01 0,00 735.219,31   

                          

TOPLAM 0,00 6.127.511,00 0,00 3.288.020,32 1.878.750,00 7.536.781,32 0,00 6.801.562,01 0,00 735.219,31   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 1.115.002,00 0,00 762.560,48 310.000,00 1.567.562,48 0,00 1.405.705,66 0,00 161.856,82   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. 
Devlet Pirimi Giderleri 0,00 242.502,00 0,00 147.973,08 106.000,00 284.475,08 0,00 254.655,01 0,00 29.820,07   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 2.270.000,00 0,00 1.067.485,76 392.750,00 2.944.735,76 0,00 2.749.822,02 0,00 194.913,74   

04 Faiz Giderleri                       

05 Cari Transferler                       

06 Sermaye Giderleri 0,00 2.500.007,00 0,00 1.310.001,00 1.070.000,00 2.740.008,00 0,00 2.391.379,32 0,00 348.628,68   

09 Yedek Ödenekler                       

TOPLAM 0,00 6.127.511,00 0,00 3.288.020,32 1.878.750,00 7.536.781,32 0,00 6.801.562,01 0,00 735.219,31   

 



   

 

2015 YILI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ  BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

03.2.0 Yangından korunma 
hizmetleri 

0,00 678.010,00 0,00 193.000,00 169.500,00 701.510,00 0,00 651.618,64 0,00 49.891,36   

                          

TOPLAM 0,00 678.010,00 0,00 193.000,00 169.500,00 701.510,00 0,00 651.618,64 0,00 49.891,36   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 500.004,00 0,00 0,00 140.000,00 360.004,00 0,00 333.928,01 0,00 26.075,99   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. Devlet 
Pirimi Giderleri 0,00 90.004,00 0,00 0,00 29.000,00 61.004,00 0,00 59.379,60 0,00 1.624,40   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 88.001,00 0,00 193.000,00 500,00 280.501,00 0,00 258.311,03 0,00 22.189,97   

04 Faiz Giderleri                       

05 Cari Transferler                       

06 Sermaye Giderleri 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00   

09 Yedek Ödenekler                       

TOPLAM 0,00 678.010,00 0,00 193.000,00 169.500,00 701.510,00 0,00 651.618,64 0,00 49.891,36   

 
 



   

 

2015 YILI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ  BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

08.2.0 Kültür Hizmetleri 0,00 608.011,00 0,00 23.500,00 574.941,76 56.569,24 0,00 56.569,24 0,00 0,00   

10.7.0 
Sosyal Güvenliği 
Bulunmayanlara Sağlanan 
Hizmetler 

0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

TOPLAM 
0,00 608.014,00 0,00 23.500,00 574.944,76 56.569,24 0,00 56.569,24 0,00 0,00   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 145.003,00 0,00 0,00 120.344,35 24.658,65 0,00 24.658,65 0,00 0,00   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. Devlet 
Pirimi Giderleri 0,00 32.003,00 0,00 0,00 27.102,96 4.900,04 0,00 4.900,04 0,00 0,00   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 431.005,00 0,00 23.500,00 427.494,45 27.010,55 0,00 27.010,55 0,00 0,00   

04 Faiz Giderleri                       

05 Cari Transferler 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

06 Sermaye Giderleri 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

09 Yedek Ödenekler                       

TOPLAM 0,00 608.014,00 0,00 23.500,00 574.944,76 56.569,24 0,00 56.569,24 0,00 0,00   

 



   

 

2015 YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01.1.2 Finansal ve Mali İşler ve 
Hizmetler 0,00 5.233.426,00 0,00 235.250,00 2.966.986,43 2.501.689,57 0,00 1.424.363,32 0,00 1.077.326,25   

04.7.1 Dağıtım Ticareti Ambar ve 
Depolama Hizmetleri 0,00 47.002,00 0,00 0,00 0,00 47.002,00 0,00 0,00 0,00 47.002,00   

TOPLAM 0,00 5.280.428,00 0,00 235.250,00 2.966.986,43 2.548.691,57 0,00 1.424.363,32 0,00 1.124.328,25   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 645.003,00 0,00 102.500,00 110.000,00 637.503,00 0,00 628.270,93 0,00 9.232,07   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. 
Devlet Pirimi Giderleri 0,00 127.503,00 0,00 12.750,00 27.500,00 112.753,00 0,00 102.292,38 0,00 10.460,62   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 334.201,00 0,00 20.000,00 130.250,00 223.951,00 0,00 56.360,32 0,00 167.590,68   

04 Faiz Giderleri 0,00 250.000,00 0,00 100.000,00 0,00 350.000,00 0,00 343.649,76 0,00 6.350,24   

05 Cari Transferler 0,00 550.002,00 0,00 0,00 0,00 550.002,00 0,00 293.789,93 0,00 256.212,07   

06 Sermaye Giderleri 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00   

09 Yedek Ödenekler 0,00 3.373.718,00 0,00 0,00 2.699.236,43 674.481,57 0,00 0,00 0,00 674.481,57   

TOPLAM 0,00 5.280.428,00 0,00 235.250,00 2.966.986,43 2.548.691,57 0,00 1.424.363,32 0,00 1.124.328,25   

 



   

 

2015 YILI PARK BAHÇE VE MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

08.1.0 Dinlenme ve Spor 
Hizmetleri 0,00 962.508,00 0,00 0,00 762.270,32 200.237,68 0,00 200.236,68 0,00 1,00   

                          

TOPLAM 0,00 962.508,00 0,00 0,00 762.270,32 200.237,68 0,00 200.236,68 0,00 1,00   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe 
Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 325.003,00 0,00 0,00 228.560,48 96.442,52 0,00 96.442,52 0,00 0,00   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. 
Devlet Pirimi Giderleri 0,00 76.503,00 0,00 0,00 56.223,08 20.279,92 0,00 20.279,92 0,00 0,00   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 561.001,00 0,00 0,00 477.485,76 83.515,24 0,00 83.514,24 0,00 1,00   

04 Faiz Giderleri                       

05 Cari Transferler                       

06 Sermaye Giderleri 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

09 Yedek Ödenekler                       

TOPLAM 0,00 962.508,00 0,00 0,00 762.270,32 200.237,68 0,00 200.236,68 0,00 1,00   

 
 



   

 

2015 YILI TEMİZLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

05.1.0 Atık Yönetimi Hizmetleri 0,00 2.233.009,00 0,00 0,00 1.803.899,68 429.109,32 0,00 429.109,32 0,00 0,00   

                          

TOPLAM 0,00 2.233.009,00 0,00 0,00 1.803.899,68 429.109,32 0,00 429.109,32 0,00 0,00   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 185.004,00 0,00 0,00 155.250,59 29.753,41 0,00 29.753,41 0,00 0,00   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. 
Devlet Pirimi Giderleri 0,00 40.004,00 0,00 0,00 33.740,58 6.263,42 0,00 6.263,42 0,00 0,00   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 2.008.000,00 0,00 0,00 1.614.907,51 393.092,49 0,00 393.092,49 0,00 0,00   

04 Faiz Giderleri                       

05 Cari Transferler                       

06 Sermaye Giderleri 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

09 Yedek Ödenekler                       

TOPLAM 0,00 2.233.009,00 0,00 0,00 1.803.899,68 429.109,32 0,00 429.109,32 0,00 0,00   

 



   

 

2015 YILI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

03.9.9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu 
düzeni ve güvenlik hizmetleri 0,00 452.502,00 0,00 2.825.386,11 140.000,00 3.137.888,11 0,00 2.955.431,88 0,00 182.456,23   

                          

TOPLAM 0,00 452.502,00 0,00 2.825.386,11 140.000,00 3.137.888,11 0,00 2.955.431,88 0,00 182.456,23   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 322.500,00 0,00 183.750,59 10.000,00 496.250,59 0,00 413.034,70 0,00 83.215,89   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. Devlet 
Pirimi Giderleri 0,00 63.000,00 0,00 33.740,58 10.000,00 86.740,58 0,00 71.527,77 0,00 15.212,81   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 67.001,00 0,00 2.397.893,94 120.000,00 2.344.894,94 0,00 2.263.989,49 0,00 80.905,45   

04 Faiz Giderleri                       

05 Cari Transferler                       

06 Sermaye Giderleri 0,00 1,00 0,00 210.001,00 0,00 210.002,00 0,00 206.879,92 0,00 3.122,08   

09 Yedek Ödenekler                       

TOPLAM 0,00 452.502,00 0,00 2.825.386,11 140.000,00 3.137.888,11 0,00 2.955.431,88 0,00 182.456,23   

 



   

 

2015 YILI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

06.1.0 İskan İşleri ve Hizmetleri 0,00 782.016,00 0,00 90.750,00 77.750,00 795.016,00 0,00 677.443,97 0,00 117.572,03   

                          

TOPLAM 0,00 782.016,00 0,00 90.750,00 77.750,00 795.016,00 0,00 677.443,97 0,00 117.572,03   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 180.003,00 0,00 53.000,00 25.000,00 208.003,00 0,00 172.207,85 0,00 35.795,15   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. Devlet 
Pirimi Giderleri 0,00 30.003,00 0,00 2.750,00 0,00 32.753,00 0,00 22.104,14 0,00 10.648,86   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 72.002,00 0,00 35.000,00 10.000,00 97.002,00 0,00 46.883,04 0,00 50.118,96   

04 Faiz Giderleri                       

05 Cari Transferler                       

06 Sermaye Giderleri 0,00 500.008,00 0,00 0,00 42.750,00 457.258,00 0,00 436.248,94 0,00 21.009,06   

09 Yedek Ödenekler                       

TOPLAM 0,00 782.016,00 0,00 90.750,00 77.750,00 795.016,00 0,00 677.443,97 0,00 117.572,03   

 



   

 

2015 YILI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİNE AİT TEMEL MALİ ÖZET TABLO 

Fonksiyonel 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01.3.9 Diğer Genel Hizmetler 0,00 0,00 0,00 1.371.194,76 115.500,00 1.255.694,76 0,00 1.044.446,79 0,00 211.247,97   

                          

TOPLAM 
0,00 0,00 0,00 1.371.194,76 115.500,00 1.255.694,76 0,00 1.044.446,79 0,00 211.247,97   

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİ BAZINDA HAZIRLANAN AYRINTI CETVELİ 

Ekonomik 
Sınıflandırma AÇIKLAMA 

Geçen 
Yıldan 

Devreden 
Ödenek 

Bütçe İle 
Verilen 
Ödenek 

Ek 
Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 
Ödeneği 

Bütçe 
Gideri 

Ödenen 
Bütçe Gideri 

Ödenek 
Üstü 

Harcama  

İptal Edilen 
Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 
Eklenen 

Aktarmayla 
Düşülen 

01 Personel Giderleri 0,00 0,00 0,00 432.344,35 0,00 432.344,35 0,00 397.072,26 0,00 35.272,09   

02 Sosyal Güv. Kur. Öd. Devlet 
Pirimi Giderleri 0,00 0,00 0,00 79.852,96 0,00 79.852,96 0,00 75.071,75 0,00 4.781,21   

03 Mal ve Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 858.994,45 115.500,00 743.494,45 0,00 572.302,78 0,00 171.191,67   

04 Faiz Giderleri                       

05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00   

06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00   

09 Yedek Ödenekler                       

TOPLAM 0,00 0,00 0,00 1.371.194,76 115.500,00 1.255.694,76 0,00 1.044.446,79 0,00 211.247,97   



  

2015 MALİ YILI GELİR KESİN HESABI 
 GELİR KODU GELİRİN ÇEŞİDİ TAHAKKUK TAHSİLAT TAHSİLAT 

ORANI % 
1 2 9 51 Bina Vergisi 598.915,68 334.531,67 56 
1 2 9 52 Arsa Vergisi 192.487,28 89.672,46 46 
1 2 9 53 Arazi Vergisi 22.435,22 11.112,32 49 
1 2 9 54 Çevre Temizlik Vergisi 180.389,44 38.305,26 21 
1 3 2 51 Haberleşme Vergisi 13.394,39 13.394,39 100 
1 3 2 52 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 357.533,92 357.533,92 100 
1 3 9 51 Eğlence Vergisi 15.805,68 14.423,36 91 
1 3 9 52 Yangın Sigorta Vergisi 3.622,88 3.622,88 100 
1 3 9 53 İlan ve Reklam Vergisi 673.607,52 58.802,59 8 
1 6 9 51 Bina İnşaat Harcı 54.703,50 54.703,50 100 
1 6 9 53 İşgal Harcı 240.683,95 240.683,95 100 
1 6 9 56 Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 3.727,42 1.737,95 46 
1 6 9 57 Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı 1.450,00 1.450,00 100 
1 6 9 58 Tellallık Harcı 26.342,45 26.342,45 100 
1 6 9 60 Yapı Kullanma İzni Harcı 6.053,00 6.053,00 100 
1 6 9 99 Diğer Harçlar 26.856,48 26.856,48 100 
3 1 1 1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 618,66 618,66 100 
3 1 1 99 Diğer Mal Satış Gelirleri 379.235,01 379.235,01 100 
3 1 2 11 İlan ve Reklam Gelirleri 15.858,56 15.808,56 99 
3 1 2 13 Ölçü ve Ayar Hizmet Gelirleri 1.970,22 0,00 0 
3 1 2 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri 89.140,66 89.140,66 100 
3 1 2 40 Otopark İşletmesi Gelirleri 1.782,60 1.782,60 100 
3 1 2 58 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 3.707.373,62 2.127.818,27 57 
3 1 2 99 Diğer hizmet gelirleri 217.883,79 217.883,79 100 
3 4 5 54 Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Hâsılatı 14.193.299,90 14.193.299,90 100 
3 6 1 1 Lojman Kira Gelirleri 11.136,00 11.136,00 100 
3 6 1 2 Ecrimisil Gelirleri 25.000,00 25.000,00 100 
3 6 1 3 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 51.433,25 51.433,25 100 
3 6 1 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 3.015.137,46 1.767.538,50 48 
3 6 2 1 Taşınır Kira Gelirleri 16.558,38 16.558,38 100 
3 9 9 99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.000,00 16.000,00 100 

4 4 1 2 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar  22.500,00 22.500,00 100 

4 5 1 9 Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 227.594,65 227.594,65 100 

5 1 9 3 Mevduat Faizleri 2.019,76 2.019,76 100 

5 2 2 51 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar 10.022.684,76 10.022.684,76 100 

5 2 4 51 Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 106.642,00 106.642,00 100 

5 2 4 52 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 106.642,00 106.642,00 100 

5 2 4 53 Yol Harcamalarına Katılma Payı 106.642,00 106.642,00 100 

5 2 4 99 Diğer Harcamalara Katılma Payı 1.343,00 1.343,00 100 

5 3 2 99 Diğer İdari Para Cezaları 9.160,53 669,25 7 
5 3 4 99 Diğer Vergi Cezaları 331.582,23 331.582,23 100 
5 3 9 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 250.482,08 61.400,53 24 
5 9 1 6 Kişilerden Alacaklar 70.624,36 70.615,86 99 

5 9 1 51 Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark 
Bedeli 34.010,51 34.010,51 100 

5 9 1 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 24.279,06 24.279,06 100 

TOPLAM 35.476.643,86 31.311.105,37 87 

 
 
 
 
 

  

 



  

YALVAÇ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI GİDER KESİN HESABI 

 
 

2015 YILI GİDER BÜTÇESİNİN GRAFİK VE YÜZDELİK DİLİMLER İTİBARİYLE 
GÖSTERİMİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomik 

Sınıflandırma 
AÇIKLAMA 

Bütçe İle 

Verilen 

Ödenek 

AKTARMA 
Net Bütçe 

Ödeneği 

Ödenen Bütçe 

Gideri 

İptal Edilen 

Ödenek 

A
çı

kl
am

a 

Aktarmayla 

Eklenen 

Aktarmayla 

Düşülen 

01 Personel Giderleri 4.172.529,00 1.734.155,42 1.102.155,42 4.804.529,00 4.318.515,86 486.013,14   

02 

Sosyal Güv. Kur. 

Öd. Devlet Pirimi 

Giderleri 

852.030,00 318.066,62 290.566,62 879.530,00 741.893,65 137.636,35   

03 
Mal ve Hizmet 

Alımları 
23.542.212,00 4.856.374,15 3.371.887,72 25.026.698,43 21.398.492,37 3.628.206,06 

  

04 Faiz Giderleri 250.000,00 100.000,00 0,00 350.000,00 343.649,76 6.350,24   

05 Cari Transferler 558.440,00 48.001,00 1,00 606.440,00 335.892,93 270.547,07   

06 
Sermaye 

Giderleri 
3.000.026,00 1.520.004,00 1.112.754,00 3.407.276,00 3.034.508,18 372.767,82 

  

09 Yedek Ödenekler 3.373.718,00 0,00 2.699.236,43 674.481,57 0,00 674.481,57 

  

TOPLAM 35.748.955,00 8.576.601,19 8.576.601,19 35.748.955,00 30.172.952,75 5.576.002,25 
  

  

01 
Personel Giderleri 

11,67%                  
4.172.529,00-TL   

02 
Sosyal Güv.Kur.Dev.Pir.     

2,38%                                             
852.030,00-TL 

03 
Mal ve Hizmet 

Alımları 
65,85%                  

23.542.212,00-TL 

04 
Faiz Giderleri            

0,70%                              
250.000,00TL 

05 
Cari Transferler 

1,56%                     
558.440,00-TL      

06 
Sermaye                             
Giderleri                

8,39%                                  
3.000.026,00-TL    

09 
Yedek Ödenekler 

9,44%                
3.373.718,00-TL 



 
  

2015 Mali Yılı Gider Bütçesi 
Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi  : 
 
01- Personel Giderleri   4.172.529,00-TL 
02- Sosyal Güv.Kur.Dev.Pr.       852.030,00-TL 
03- Mal ve Hizmet Al.           23.542.212,00-TL 
04- Faiz Giderleri       250.000,00-TL 
05- Cari Transferler       558.440,00-TL 
06- Sermaye Giderleri   3.000.026,00-TL 
09- Yedek Ödenekler               3.373.718,00-TL 
                                          +________________ 
 TOPLAM            35.748.955,00-TL 
 

2015 YILI GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN RAKAMLARI İTİBARİYLE GRAFİK 
GÖSTERİMİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2015 Mali Yılı Gider Kesin Hesabı 
Gerçekleşmeleri Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 
 
01- Personel Giderleri    4.318.515,86-TL 
02- Sosyal Güv.Kur.Dev.Pir.       741.893,65-TL 
03- Mal ve Hizmet Al.Gid.     21.398.492,37-TL 
04- Faiz Giderleri        343.649,76-TL 
05- Cari Transferler        335.892,93-TL 
06-  Sermaye Giderleri    3.034.508,18-TL 
                                             +_______________ 
 TOPLAM              30.172.952,75-TL 

01 
Personel Giderleri                  

4.318.515,86-TL                                                                  
14,31% 

   02                                          
Sosyal 

Güv.Kur.Öd.Dev.Pir.Gid.                
741.893,65-TL                                               

2,46% 

03 
Mal ve Hizmet Alımları         

21.398.492,37-TL                                           
70,92% 

04                     
Faiz                                                  

Giderleri                                                                           
343.649,76-TL                               

1,14% 

05                                        
Cari Transferler 335.892,93-

TL                                                     
1,11% 

06                                            
Sermaye Giderleri                                         

3.034.508,18-TL                                        
10,06% 



 
  

 
2015 YILI GELİR BÜTÇESİNİN GRAFİK VE YÜZDELİK DİLİMLER HALİNDE GÖSTERİMİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 Mali Yılı Gelir Bütçesi  
Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi  
 
01- Vergi Gelirleri             1.993.950,00-TL 
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                   21.542.850,00 -TL 
05- Diğer Gelirler              9.571.885,00-TL 
06- Sermaye Gelirleri                 661.500,00-TL 
09- Red ve İadeler   ( - )        -33.000,00-TL 
                                                                         +________________ 
               TOPLAM                                           33.737.185,00-TL 
 
2015 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI GRAFİK GÖSTERİMİ TABLOSU 

 
 
Tahmini Borçlanma  01 : 2.539.952,00-TL        Gerçekleşen Borçlanma  01 : 2.539.952,00-TL 
Tahmini Ödeme         02 :    528.182,00-TL       Gerçekleşen Ödeme          02 :    868.281,69-TL 

0
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80

100

Borçlanma Ödeme
0

20

40

60

80

100

Borçlanma Ödeme

-01-   Vergi Gelirleri   
  %5,91                

1.993.950,00-TL 

-03 -  Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri    

%63,85                                                      
21.542.850,00-TL 

-05-  Diğer Gelirler     
      %28,37           

9.571.885,00-TL 
-06-   Sermaye Gelirleri                      

%1,96                                    
661.500,00-TL 

-09-  Red ve İadeler                                                                                                                                                                             
        %-0,10                              

-33.000,00-TL 



 
  

2015 MALİ YILI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI  

KODLAR 
AÇIKLAMA 

2015 YILI 
TAHMİN 
EDİLEN 

2015 YILI 
GERÇEKLEŞEN I II III IV 

1    İÇ BORÇLANMA 2.011.770,00 1.671.670,31 

1 8   MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 2.011.770,00 1.671.670,31 

1 8 2  İller Bankası 2.011.770,00 1.671.670,31 

1 8 2 1 Borçlanma 2.539.952,00 2.539.952,00 

1 8 2 2 Ödeme 528.182,00 868.281,69 
 
 

2015 MALİ YILI GERÇEKLEŞEN GELİR RAKAMLARININ GRAFİK VE YÜZDELİK 
DİLİMLER HALİNDE GÖSTERİMİ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 Mali Gelir Kesin Hesabı  
Gerçekleşmeleri Ekonomik Sınıflandırma Birinci Düzeyi 
 
01- Vergi Gelirleri                1.279.226,18-TL 
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                       18.913.253,58-TL 
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler          250.094,65-TL 
05- Diğer Gelirler                10.868.530,96-TL 
                                                                              +_______________ 
               TOPLAM                                               31.311.105,37-TL 
 
 
 

01                                                                
Vergi Gelirleri  

1.279.226,18-TL                                        
4,09% 

03  Teşebbüs ve 
Mülkiyet Gelirleri               
18.913.253,58-TL                                        

60,40% 

04     Alınan Bağış ve 
Yardımlar                                    

250.094,65-TL                              
0,80% 

05                                  
Diğer Gelirler   

10.868.530,96-TL                                  
34,71 % 



 
  

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
EVRAK İŞLERİ          

Gelen Evrak 
Bu faaliyet döneminde “Elektronik Evrak Takip Sistemine” geçilmiştir. Belediyemize 6538 

resmi evrak ve dilekçe intikal etmiş ve konulara bağlı olarak ilgili birimlere havale edilmiştir. Yazı 
İşleri Birimine 922 evrak gelmiştir.  

             Giden Evrak 

Resmi evrak ve dilekçeler, ilgili birimlerde mevzuata uygun işlemleri yapıldıktan sonra 
özel kişi ve resmi kurumlara 3541 evrak çıkışı yapılmıştır. Yazı İşleri Biriminden 799 evrak çıkışı 
yapılmıştır. 

 Meclis Faaliyetleri 

 2015 mali yılı faaliyet döneminde Belediye meclisimiz 11 olağan ve 2 olağan üstü toplantı 
yapmış, bu meclis toplantılarında 139 konu müzakere edilerek karara bağlanmıştır. 

             2015 yılında Belediye meclisimizce; Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kültür ve sosyal İşler 
Müdürlüğü ve Temizlik Hizmetleri Müdürlükleri kapatılarak, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile 
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Kurulmuştur. 
 
 2015 yılında Belediye meclisimizce Kabul edilen Yönetmelikler 

• Yalvaç Belediyesi Teşkilat Yönetmeliği. 
• Yalvaç Belediyesi Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği 
• Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
• Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. 
• İtfaiye Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve çalışma esaslarına dair İç Hizmet yönergesi 
• Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
• İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
• Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
• İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
• Destek Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
• Yalvaç Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği 
• Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği 
• Yalvaç Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği 

 
Encümen Faaliyetleri 

Encümenin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak, alınan kararların yazılmasını, 
kaydedilmesini, ilgililere duyurulmasını ve arşivlenmesini temin etmektir. Bu faaliyet dönemi 
içinde Belediye Encümenimiz 52 oturum yapmış, 163  adet konu müzakere edilerek karara 
bağlamıştır. 

  
PERSONEL İŞLERİ 

• 2015 yılı faaliyet döneminde 2 Engelli Memur, 2 Engelli Geçici İşçi, 7 Sözleşmeli 
Personel alımı yapılmıştır.   

• 4 Memur ve 2 Sürekli İşçi Emeklilik işlemleri yapılarak Emekliliğe sevk edilmiştir.  
• 2 Sözleşmeli Personel kendi istekleri ile kurumumuzdan ayrılmıştır.  
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• 57 Memur, 9 Tam Zamanlı Sözleşmeli ve 1 Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel, 37 
Sürekli İşci, 2 Geçici İşci personel ve Hizmet Satın alma yolu ile çalışan Personellerle 
hizmetler yürütülmüştür.  

• Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞ-KUR) ile yapılan Toplum Yararına Program 
sözleşmesi kapsamında 20 kişi çevre temizliği, ağaçlandırma, kamusal alt yapının 
yenilenmesi ve park – bahçe düzenlemeleri alanında çalıştırılmaktadır.  

• Bu dönemde Personellere Yıllık izin, Hastalık İzini ve Mazeret İzini olmak üzere toplam 
350 adet İzin Belgesi düzenlenmiştir. 

 
EVLENME İŞLERİ 
  

Belediyemize bu faaliyet dönemi içinde evlenmek üzere müracaat eden 156 Türk 
Vatandaşı, 9’u Yabancı uyruklu Kadın olmak üzere toplam 165 çift müracaat etmiş, evraklarının 
incelenmesinde evlenmelerine engel olmadığı anlaşılan çiftlerin nikah akitleri icra edilmiştir. 
Süresi içinde Nüfus Müdürlüğüne nüfus kütüklerine tescil edilmek üzere mernisleri 
gönderilmiştir. Ayrıca belediyemize “Evlenme İzin Belgesi” isteğiyle müracaat  eden 2 çifte 
Türkiye’nin başka bir yerinde Nikah işlemi yapılmak üzere kendilerine teslim edilmiştir. 
Belediyemizde yapılan Nikahlardan sonra Evlenen çiftlere kitap hediye edilmiştir. Yazar Sema 
MARAŞLI’nın “Mutlu Evlilik Okulu” adlı kitabı çiftlere yararlı öğütler veriyor. Yalvaç Belediyesi 
için özel olarak hazırlanan ve üzerinde “Yalvaç Belediyesi” logosu bulunan kitaptan 200 adet 
satın alındı. Kitabın arka kapağında Belediye Başkanı Halil Hilmi TÜTÜNCÜ’nün evlenen çiftlere 
hitaben hazırlamış bir de hitap yazısı bulunmaktadır. Belediyemize ait Kültür Merkezi Düğün 
salonunda düğün yapmak üzere 53 defa kiralanmıştır. Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum 
Örgütleri ve Odaların Toplantı ve Sosyal etkinlikleri için 31 kez salon tahsisi yapılmıştır. 
 
HUKUK İŞLERİ           

 
Yalvaç Belediyesi leyh ve aleyhine açılan  dava ve takiplerde veya belediye tarafından başkaları 
aleyhine açılan dava ve takiplerden dolayı, Mahkemelerinin her kısım ve derecesinde Belediyeyi 
temsil etmek, İdarenin hak ve menfaatlerini temin müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği 
bütün muameleleri takip etmek, Hukuki konularda ihtarname çekilmesi, tebliğ edilen 
ihtarnamelere cevap hazırlanması ve gönderilmesi, Gerekli konularda yeni dava açılması, hasar 
tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırılması, davaya cevap dilekçesinin hazırlanması, dava 
dilekçesi, ara kararı ve bilirkişi raporlarına itirazların yapılması, Davalarla ilgili harç ve tebligat 
vs. masrafların yatırılması, davaların duruşma, keşif ve tespitlerinde hazır bulunulması, 
Davaların takibi ve her türlü yasal savunmanın yapılması, Dava dosyaları ile ilgili işlemlerin adli 
yargı, idari yargı, mahkemeler ve diğer devlet daireleri nezrinde takip edilmesi, Belediyemizin 
Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Avukatı tarafından yürütülmektedir.  
 
İLAN VE SANTRAL MEMURLUĞU  
 

Belediyemiz anons sisteminden günlük her sabah halka hayırlı günler dilenmekte, 
İlçemizde haftalık olarak Pazartesi günleri kurulan Pazarda sabahları Müftülüğün görevlendirdiği 
hocalar vasıtasıyla Pazar duası da yapılmaktadır. Resmi Dairelere ait ilanlar açık ses yayını ve 
ilan panosuna takılarak ilan işlemleri yürütülmektedir. İlçemiz halkının vefat eden yakınlarına ait 
cenaze ilanları da yapılmaktadır. 

 
BİLGİ İŞLEM SERVİSİ 
 
 2015 yılı faaliyet döneminde; 

- Web sitemiz yenilendi.( WWW.YALVAC.BEL.TR) 
- On-Line su tahsilatı alt yapısı hazırlandı. 
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- Sosyal Medya ağı hazırlandı aktif hale getirildi.( facebook.com/belediyeyalvac) 
- İlçemizde belediyemiz tarafından yapılan çalışmaların fotoğraflamaları yapılarak sosyal 

medya ve Web sitemiz üzerinden paylaşımları yapılmaktadır. 
- Elektronik Evrak Kayıt Sistemine geçildi. 
- 1 Server ve 1 Yedekleme ünitesi alındı. 
- E – İmza hazırlık çalışmaları yapıldı. 
- Otomasyon (SAMPAŞ) sistemi ile ilgili kurum çalışanlarının sorunları çözüldü. 
- CRM takibi güncel olarak takip edildi. 
- Güvenlik Kamera sistemleri çalışır vaziyette tutuldu, Güvenlik Kamera kaydı isteyen 

kurumlara kayıtlar verildi. 
- Ağ sistemlerinde meydana gelen aksaklıklar giderildi. 
- En az 20 Bilgisayarın ve Yazıcının kurulumu yapıldı. 
- Belediye’ye kablosuz ağ sistemi (Wİ-Fİ) kuruldu. 
- İnternete girişler kontrol altına alındı. LOG’ lama sistemi kuruldu. 
- Fotokopi cihazlarının bakımları takip edildi ve yaptırıldı. Toner ve Kartuş dolumları 

yapıldı. Belediye Birimlerine ve her kullanıcıya mail adresi verildi. 
- Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı(BAKA)’ya Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi ve 

Dezavantaşlı gruplar için sosyal sorumluluk alanlarında projeler yazıldı. 
- Server’ların bakımları takip edildi ve yedeklemeler kontrol edildi. 

 
ÖLÇÜLER VE AYAR MEMURLUĞU 
 
 Belediyemiz Ölçüler ve Ayar Memurluğunca, Ölçü ve Tartı işlemlerinde kullanılan her 
türlü Elektronik, İbreli, Mekanik Teraziler, Kantar, Baskül, Metre, Litre, Gram ve Kilogramların 
periyodik muayene ve damgalama işlemlerine Pazar yerindeki hizmet binasında devam 
edilmektedir. 
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    İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  
     
KAMULAŞTIRMA/TAKAS/HİSSE SATIŞI 
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Adı Soyadı Ada-Parsel Açıklama Satış Bedeli Kamulaştırma 
Bedeli 

Tevfik ULAŞ 11-75 40,76 m2 
yüzölçümlü eksik 
parsel satışı 

11.820,40TL 
m² bedeli 
290,00TL 

 

Ali KARAMAN 787-5 69/850 hisseli 
69,00m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

2.070,00TL 
m² bedeli 
30,00TL 

 

Mevlüt AKDUT 654-34 19000/80000 
hisseli 337,44m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

23,620,80TL 
m² bedeli 
70,00TL 

 

Halil Hilmi 
TÜRKER 

973-13 27000/149000 
hisseli 27,00m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

7.290,00TL 
m² bedeli 
270,00TL 
 

 
 

Osman 
KIRMIZIGÜL 

735-4 1993/2400 hisseli 
318,32m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

47,748,00TL 
m² bedeli 
150,00TL 

 

Eşref ÇELİK 973-12 21/135 hisseli 
21,00m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

5.670,00TL 
m² bedeli 
270,00TL 

 

Nebahat YILMAZ 392-95/97 Toplam 99,88m² 
yüzölçümlü 
taşınmazın 
kamulaştırılması 

 279,66TL 
m² bedeli 
2,80TL 

Nebahat YILMAZ 393-86/88/141 Toplam 269,406 
m² yüzölçümlü 
taşınmazın 
kamulaştırılması 

 296,34TL 
m² bedeli 
1,10TL 

Yılmaz 
KÜÇÜKSARI 

668-3 50/314 hisseli 
50,00m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

4.500,00TL 
m² bedeli 
50,00TL 

 

Mustafa BAKIR 1-86 15,62m² 
yüzölçümlü 
taşınmazın 
kamulaştırması 

 128.084,00TL 
m² bedeli 
8.200,00TL 

Faden TUNÇ 666-3 15/503 hisseli 
15,00m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

1.200,00TL 
m² bedeli 
80,00TL 

 

İrfan KURUCU 766-7 180/342 hisseli 
180,00m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

36.000,00TL 
m² bedeli 
200,00TL 
 

 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7-HARİTA PLANI PARSELASYON FİZİKİ PLANLAMA VE PROJELEME 
 
A-18. MADDE UYGULAMASI 
1-(ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ)(36 NOLU): Sümerbank Fabrika binası mevkiinde yapılan 
36 nolu arazi ve arsa düzenlemesinin bulunduğu alanda 04/11/2013 tarih ve 64 sayı ile onanan 
imar planı tadilatı yapılmıştır.  İmar planındaki konum gereği yapılan 36 Nolu Arazi ve Arsa 
Düzenlemesi, parsellerin düzenleme öncesindeki eski durumlarına döndürülmesi ile yürürlükteki 
uygulama imar planına göre mevcut imar parsellerinin hakları aynen korunarak yeniden 3194 
sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince ada içinde yaptırılan 36 nolu arazi ve arsa 
düzenlemesine ilişkin parselasyon planı ve ekleri Belediye Encümeninin 26/05/2015 tarih ve 57 
sayılı kararı ile onaylanmıştır. Yalvaç Kadastro Birimi geri dönüşümün ancak mahkeme kararı ile 
yapılacağı yazısı ile tescil işlemleri yapılamamıştır. 
 
2-(ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ)(43 NOLU): İmam Hatip Bölgesinde yapılan 43 nolu arazi 
ve arsa düzenlemesinin bulunduğu alanda 14/07/2014 tarih ve 86 sayı ile onanan imar planı 
tadilatı yapılmıştır.  İmar planındaki konum gereği yapılan 43 Nolu Arazi ve Arsa Düzenlemesi, 
parsellerin düzenleme öncesindeki eski durumlarına döndürülmesi ile yürürlükteki uygulama 
imar planına göre mevcut imar parsellerinin hakları aynen korunarak yeniden 3194 sayılı İmar 
Kanunun 18. Maddesi gereğince ada içinde yaptırılan 43 nolu arazi ve arsa düzenlemesine 
ilişkin parselasyon planı ve ekleri Belediye Encümeninin 14/07/2015 tarih ve 87 sayılı kararı ile 
onaylanmıştır. Yalvaç Kadastro Birimi geri dönüşümün ancak mahkeme kararı ile yapılacağı 
yazısı ile tescil işlemleri yapılamamıştır. 
 
8-TEVHİD VE İFRAZ YAPILMASI ÇALIŞMALARI 
 

Talip 
UYAROĞLU 

729-10 203/589 hisseli 
203,00m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

16.240,00TL 
m² bedeli 
80,00TL 

 

Mehmet ŞİMŞEK 725-4 199/363 hisseli 
199,00m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

14.925,00TL 
m² bedeli 
75,00TL 

 

Vehbi KÜÇÜK 988-8 315/5 hisseli 
5,00m² 
yüzölçümlü hisse 
satışı 

1.000,00TL 
m² bedeli 
200,00TL 
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MAHALLE ADA/PARSEL İŞLEM 
PAZARYUKARI 6/1,91 YOLA TERK, TEVHİD, İFRAZ 
GÖRGÜBAYRAM 43 NOLU İMAM 

HATİP 
İHDAS, TEVHİD, YOLA VE PARKA TERK, 
İFRAZ 

KAŞYUKARI 115/13 YOLA TERK 
ESKİ 158/5, 6, 7 TEVHİD, YOLA TERK, İFRAZ 
ESKİ 160/11 İFRAZ 
KIZILCA 198/1 İFRAZ 
MÜDERRİS 234/12 YOLA TERK, İFRAZ 
SOFULAR 325/43 İFRAZ 
GÖRGÜBAYRAM 405/3, 8 YOLA TERK, TEVHİD 
PAZARAŞAĞI 593/1 İHDAS 
GÖRGÜBAYRAM 752/27 İFRAZ 
LEBLEBİCİLER 1042/2, 3, 13, 14 TEVHİD, İFRAZ 



 
  

 

 
9-İMAR PLANI TADİLATLARI: 
 
 L26-a-24-b nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve L26-a-24-b-1-d nolu 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı paftalarında yatay 603060 – 603100, dikey 4240690 – 4240730 
koordinatları arasında kalan Eski Sanayi Bölgesinde, 593 ada, 1 nolu parselde yer alan ibadet 
yeri olarak görünen cami alanının genişletilmesine yönelik hazırlanan İmar Planı değişikliği 
Belediye Meclisinin 02/09/2015 tarih ve 112 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b 
maddesi gereğince onanmıştır.   
 
 L26-a-24-a nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve L26–a–24–a–3–b nolu 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planında Abacılar Mahallesinde yapımı tamamlanan otogar karşısında Spor 
Alanı olarak gözüken alanın PARK alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan yatay 602545 
– 602665, dikey 42 39700 – 42 39900 koordinatları arasında kalan alana “PARK” yapılması için 
hazırlanan Uygulama İmar Planı değişikliği Belediye Meclisinin 02/09/2015 tarih ve 113 sayılı 
kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince onanmıştır.    
       
 L26-a-24-b nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 26-a-24-b-1-d nolu 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı paftalarında yatay 602965 – 603070,  dikey 4240065 – 4240245 
koordinatları arasında yer alan AKARYAKIT + LPG servis istasyonu ile ilgili hazırlanan imar 
planı değişikliği Belediye Meclisinin 02/09/2015 tarih ve 114 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar 
kanunun 8/b maddesi gereğince onanmıştır.  
 
 L26-a-24-b nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve L26-a-24-b-1-c nolu 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı paftalarında yatay 603480 – 603760, dikey 4240320 – 4240730 
koordinatları arasında kalan Yeni Hastane Yolunun Genişletilmesine İlişkin İmar Planı 
Değişikliği Belediye Meclisinin 02/09/2015 tarih ve 116 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 
8/b maddesi gereğince onanmıştır. 
       
 1/1000 ölçekli uygulama imar planı L26-a-24-b-1-a paftasında yer alan 140 nolu kadastro 
adasında, yatay 603160-603240, dikey 4241255-4241345 koordinatları arasında kalan alanda 
imar adasının doğusunda ve güneyindeki 7 metrelik yaya yollarının 10 metrelik trafik yoluna 
dönüştürülmesi ve daha fazla imar parseli oluşturmak için doğu-batı istikametinde ada 
ortasından 10 metrelik trafik yolu ihdas edilmesine Yönelik İmar Planı Değişikliği, Belediye 
Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 126 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi 
gereğince onanmıştır.   

TABAKLAR 9/23 İFRAZ 
GÖRGÜCAMİ 354/3 İFRAZ 
GÖRGÜCAMİ 735/1 İFRAZ 
GÖRGÜCAMİ 875/1 İHDAS 
SALUR 450/İ1, İ2, 8, 9 İHDAS, TEVHİD, YOLA REK 
TABAKLAR 57/30 İHDAS, TEVHİD, YOLA TERK 
ABACILAR 654/İ1, 17 İHDAS, TEVHİD, YOLA TERK, İFRAZ 
TABAKLAR 9/23 TEVHİD, YOILA TERK, İFRAZ 
ABACILAR 278/22, 181, 191 İHDAS, TEVHİD 
GÖRGÜCAMİ 354/14, 15 TEVHİD, İFRAZ 
GÖRGÜCAMİ 671/1, 2, 11 TEVHİD, İFRAZ 
KAŞYUKARI 120/9 YOLA TERK 
PĞAZARAŞAĞI 153/7 YOLA TERK 
SALUR 448/13 YOLA TERK 
SALUR 468/31 YOLA TERK 
TABAKLAR 599/13 YOLA TERK 
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 1/1000 ölçekli uygulama imar planı L26-a-24-b-1-b paftasında 9 ve 10 nolu kadastro 
adası ile 977 nolu imar adasının bulunduğu yatay 603500-603620, dikey 42401110-4241230 
koordinatları arasında kalan 7 metrelik yaya yollarının 10 metrelik trafik yoluna 
dönüştürülmesine İlişkin Hazırlanan İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih 
ve 127 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince onanmıştır.   
 
 1/1000 ölçekli uygulama imar planı L26-a-24-b-1-a ile L26-a-24-b-1-b paftalarında 12 
nolu kadastro adasının bulunduğu alanda yatay 603295-603430, dikey 4240835-4240940 
koordinatları arasında kalan imar adasının kuzeyindeki 7 metrelik yaya yolunun 10 metrelik 
trafik yoluna dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisinin 
03/11/2015 tarih ve 128 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 
onanmıştır.   
 
 1/1000 ölçekli uygulama imar planı L26-a-19-d-3-d paftasında yer alan 746 nolu imar 
adasının bulunduğu yatay 602090-602195, dikey 4241760-4241850 koordinatları arasında 
kalan imar adasının tamamındaki ayrık nizam 4 kat yapı hakkının civardaki yapı karakterine 
uygun olarak Yapı Nizamının Düzenlenmesine Yönelik olarak hazırlanan İmar Planı Değişikliği, 
Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 129 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b 
maddesi gereğince onanmıştır.   
 
 1/5000 ölçekli nazım imar planı L26-a-24-b pafta ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
L26-a-24-b-4-a pafta, yatay 603260-603325, dikey 4239375-4239435 koordinatları arasında 
kalan 1400 metrekarelik parkın ibadet alanı olarak değiştirilmesine Yönelik olarak hazırlanan 
İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 130 sayılı kararı ile 3194 sayılı 
imar kanunun 8/b maddesi gereğince onanmıştır.   
 
 1/5000 ölçekli nazım imar planı L26-a-24-b ve L26-a-24-a paftalar ile 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planı L26-a-24-b-4-a ve L26-a-24-a-3-b paftalarında, 602610-603265 yatay ve 
4239370-4240065 dikey koordinatları arasında kalan alanda yol ve kavşak planlamasına 
Yönelik olarak hazırlanan İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 131 
sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince onanmıştır.   
 
 1/5000 ölçekli nazım imar planı L26-a-19-c pafta ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
L26-a-19-c-4-d paftasında, 602915-603055 yatay ve 4241575-4241700 dikey koordinatları 
arasında kalan 701 ada 1nolu parselin 877 metrekare olan jandarma alanının konut alanına 
dönüştürülmesine Yönelik olarak hazırlanan İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisinin 
03/11/2015 tarih ve 132 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince 
onanmıştır.   
 
 1/5000 ölçekli nazım imar planı L26-a-24-b pafta ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 
L26-a-24-b-1-d paftasında, 602850-602905 yatay ve 4240400-4240450 dikey koordinatları 
arasında kalan park alanında trafo alanı oluşturulmasına Yönelik olarak hazırlanan İmar Planı 
Değişikliği, Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 133 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 
8/b maddesi gereğince onanmıştır.   
 
 1/1000 ölçekli uygulama imar planı L26-a-19-d-3-c paftasında, yatay 602440-602800 ve 
dikey 4241495-4241785 koordinatları arasında 405 ada, 9 nolu parselde yer alan öğrenci 
yurdunun cephe aldığı yolların genişletilmesine Yönelik olarak hazırlanan İmar Planı Değişikliği, 
Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 134 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b 
maddesi gereğince onanmıştır.   
 

18 



 
  

 1/1000 ölçekli uygulama imar planı L26-a-19-d-3-c paftasında, yatay 602590-602680 ve 
dikey 4241750-4241855 koordinatları arasında yer alan meskun konut adasının 2011 yılı 
öncesindeki imar planındaki konumuna uygun olarak 7 metrelik imar yolunun ihdas edilmesine 
Yönelik olarak hazırlanan İmar Planı Değişikliği, Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 135 
sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereğince onanmıştır.   
       
 On dört ayrı alanda onanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişiklikleri “Mekansal 
Planlar Yapım Yönetmeliğin” 33. maddesi gereğince Yalvaç Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü İlan Panosu ve Yalvaç Belediye Başkanlığı internet sitesinde eş zamanlı olarak 30 
gün süre ile askıya çıkarılmıştır. 
 
            Söz konusu Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliklerine yapılan itirazlar, Belediye 
Meclisi’nce ve İmar Komisyonunca değerlendirilmiştir. 
 
KORUMA ALAN SINIRI (Tek Yapı Tescilli Parsellerin İşlenmesi): Antalya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 19.03.2012/464 sayılı kararı ile prensip olarak uygun bulunan koruma 
alan sınırları ve plan hükümleri, tescilli yapıların kitle ve gabarisi dikkate alınarak yapılaşma 
şartları önerilmiş Belediye Meclisi’nce değerlendirmek, Kurula gönderilmek üzere hazırlanmıştır. 
71 adet tescilli yapının kültür envanteri oluşturulmuştur. Yapıların fiziki durumları incelenmiş ve 
rapor edilmiştir. 
 
KORUMA AMACI İMAR PLANI (SİT ALANLARI): Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 18.02.2014/2482 sayılı kararı ile belirlenen Pisidia Antiocheia Antik Kenti I. ve III. 
derece Arkeolojik Sit Alanı Sınırları içindeki alanların koruma amaçlı imar planı ilgili mevzuatlara 
uygun olarak çalışmalar devam etmektedir. Planlama alanına ilişkin Kurum görüşleri 
tamamlanmış olup, Çalışmanın %30 u kapsamında yer alan araştırma raporu hazırlanmıştır. 
 
TEHLİKELİ YAPI: 
            Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun22.02.2008/2225 sayılı kararı ile 
tescillerinin devamına karar verilen koruma alan sınırı 880 ada 9 nolu parseli kapsayan 
kalrıdımda yer alan 26 envanter nolu baca 1 ve 881 ada ada 1 nolu parselde bulunan 27 
envanter nolu baca 2 için yıkılma tehlikesi oluşturacak çatlaklar ve kopmalar olabileceği ve 
çevre açısından tehlike arz ettiği tespit edilmiş, 30/12/2015 tarihinde düzenlenmiştir.  

 
           Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 08.06.2015/3801 sayılı kararına 
göre Kaşcami Mahallesinde, özel mülkiyette 103 ada, 8 parselde yer alan mail-i indiham 
durumunda olduğu anlaşılan Taşınmaz Kültür Varlığının, fotografik belgelemesi ve rölevesi 
alınarak Kurula değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. 
 
            Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 06.05.2015 tarih 32.09.157 sayılı 
yazısı gereğince Sofular Mahallesi 328 ada, 55 parselde yer alan mülkiyeti Sofular Mahalle 
Vakfına ait tescilli Sofular Cami ile aynı parselde yer alan ve tescilli camiye bitişik iki katlı kerpiç 
binanın tehlike arz ettiği ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü görüşünün Kurulda 
değerlendirilmek üzere gönderilmesi ve Belediyemizin bilgilendirilmesi talep edilmiştir. 
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İMAR DURUMU, İNŞAAT VE İSKAN RUHSATLARI: 
 
2015 yılında toplam: 72 adet yapı ruhsatı, 55 adet yapı kullanma izin belgesi ve 96 adet 
imar durumu verilmiştir. 
 
10-MAHALELERDEKİ YIKILACAK DURUMDA OLAN ESKİ EVLERE MAİL-İ İNHİDAM 
RAPORU DÜZENLENMESİ 
   

Mail-i İnhidam 
Rapor 
Sayısı 

Yıkılan Yapı 
Sayısı 

Tamir Edilen Yapı 
Sayısı 

İşlemleri Devam 
Eden 

Yapı Sayısı 
25 10 4 11 

 
 

 
11-RUHSATSIZ YAPI İMAR PARA CEZALARI: 
 
 Durdurulan İnşaat Tarihi Kesilen Para Cezası 

1 Hacer SAĞ 27.01.2015 32.000,00TL 
2 Sadık AKPINARLI 24.03.2015 4.222,88TL 
3 Şerife MUMCU 24.03.2015 3.279,16TL 
4 Şekerbank T.A.Ş. 28.04.2015 38.252,69TL 
5 Hasan ESENER 26.05.2015 3.111,83TL 
6 Nuray GÜMÜŞ 16.06.2015 10.930,54TL 
7 Ramazan EROĞLU 14.07.2015 3.376,27TL 
8 Muammer ŞEKERCİ 14.07.2015 6.508,19TL 
9 Halil İbrahim ŞEKER 28.07.2015 1.513,46TL 
  TOPLAM 103.195,02TL 
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FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
 
BELEDİYE HİZMET TESİSLERİNİN REVİZE EDİLMESİ, İŞ MAKİNASI, ARAÇ VE 
GEREÇLERİNİN ALIMI MODERNİZASYONU YATIRIMI 
 
   1-Alt Yapı Üretim Merkezi kurulması 
- 2015 yılı içerisinde asfalt şantiyesinin tamir ve bakımları yaptırıldı. 
- Asfalt şantiyesini çalıştırabilmek için geçici faaliyet belgesi alındı. Asfalt üretim alanının 
zeminin asfalt ile kaplaması yapıldı.  
-Akköprü şantiyesinin etrafı perde beton duvar ile ve kısmen tel örgü ile koruma altına alındı. 
-Akköprü şantiyesinin çay tarafı sel baskınına engel olması için stabilize ve toprak malzemeden 
set oluşturuldu.  
 
2-Belediye İş Atölyeleri ve Depolarının Rehabilitesi: 
    Belediyemize ait Kaynak atölyelerinin boya ve badana işleri yapıldı soğukhava binası 
içerisinde bulunan belediyemiz mevcut depolar yeniden dizayn edilmiştir. 
 
3-Belediye Araç Techizat ve İş Makinası Alınması 
   2015 yılı içerisinde fen işleri müdürlüğü bünyesinde toplam 4 iş makinası alınmıştır. 

- 32 YBL 009 102S Kepçe, Tescil Tarihi:08.04.2015 
- 32 YBL 010 Volvo Yükleyici, Tescil Tarihi:08.04.2015 
- 32 YBL 011 Volvo Greyder, Tescil Tarihi:23.06.2015 
- 32 YBL 012 Volvo Paletli , Tescil Tarihi: 23.06.2015 

4-Belediye Araçları İş Makinaları Bakım Onarım Projesi 
   Birimimize bağlı araçların gerekli bakım ve onarım işlemleri 2015 yılı içerisinde yapılmıştır. 
 
5-Park ve Bahçelere araç ve ekipman alım, mevcutlarının tamir, bakım ve onarımı 
  2015 yılı içerisinde 5 adet çim biçme, 5 adet ot biçme tırpan makinası alınmıştır. Mevcut 
ekipmanların tamirleri yapılmıştır. 
 
ALT YAPI VE YOL HİZMETLERİ YATIRIMLARI 
    A-ŞEHİR İÇİ YOL ÇALIŞMALARI 
 
İmar Planına göre Yeni Yol Açılması Dolgu ve Kazı Çalışmaları (Kotlama) 
 
a-YOL AÇILMASI ÇALIŞMALARI: 
 
-Sofular Mahallesi Dericiler Küç. San. Sit. Alim Sok.  950 m2 . 
-Sofular Mahallesi Dericiler Küç. San. Sit. Kasım Sok 1140 m2  
-Yeni Sanayi Mahallesinde 1594 m2 
-Saray Mahallesi 350 m2  
-Hıdırlık arkası yolların açılması 3650 m2 
-Leblebiciler mahallesi simsaroğlu sokakta 812 m2 
-Fabrika arkası 700 m2 yol açıldı 
-Akköprü mahallesi vatan sokak 750 m2 
-Bahçelievler mahallesi kadıhayadı sokak yanındaki parkın içindeki yol 75 m2 
Yukarıdaki açılan tüm yolların ayrıca sıkıştırma çalışmaları yapılmıştır. Toplam: 10021 m2 yol 
açılmıştır. 
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b-DOLGU VE KAZI ÇALIŞMALARI: 
    
   -TOPRAK DOLGU: 
 
- Sofular Mahallesi Dericiler Küç. San. Sit fabrika kanal boyu cad. 330 m3 toprak dolgu 
yapılmıştır. 
- Sofular Mahallesi Dericiler Küç. San. Sit. Kasım Sok 150 m3  
- Sofular Mahallesi Dericiler Küç. San. Sit Fabrika kanal boyu cad. ile Dericiler arasında 558 m3 
- Sofular Mahallesi Yeni otogar bahçesine 8000 m3 
- Eski Mahalle ada sokak 364 m3 
- Sanayi mahallesi kır kahvesi teraslama 10000m3 
-Yeni sanayi altı 500 m3 toprak teraslama ile dere ıslah çalışması. 
-Yeni hastane yolu dolgu çalışması 600 m3 
-Hıdırlık arkası yol toprak dolgu 975 m3 
-Fabrika binası yanı moloz dolgu 3200 m3 
-Eski mahalle çay kenarı toprak dolgu 200 m3 
-Müderris mahallesi yeşil alan dolgu 200 m3 
-Sofular mahallesi bel. Hizmet alanı 2130 m3 
-Fabrika binası önü park 2796 m3 
-Fabrika arkası park 280 m3 
-Sofular mahallesi dereli sokak içinde kalan park alanı dolgusu 590 m3 
-Çöplük dolgu ve tesfiye yapımı 1300 m3 
-Eski mahalle tabakhane caddesinin sonunda bulunan parka 4800 m3 toprak dolgu 
-Yeni hastane arkası 1000 m3 hafriyat alınarak yol kazı çalışması yapılmıştır. 
-Masal parkına 2500 m3 toprak dolgu 
-Sanayi mahallesi Fenlisesi yanında ki parka teraslama ve dolgu çalışması için 5060 m3 
- Fabrika binası etrafı yolları toprak dolgu ve sıkıştırılması 1365 m3 
-Abacılar mahallesi Anıtın güneydoğusunda kalan  çevreyolu kenarında bulunan spor alanına 
1585 m3 toprak dolgu çalışması yapıldı. Bu çalışma döneminde toplamda  48503 m3 toprak 
dolgu çalışması yapılmıştır. 
 
İmar Planına göre Yolların Genişletilmesi 
-Kuşku Mahallesi kuşku inişi caddesinde 550 m2 
 
Alt Yapısı Bitmiş Yollara Stabilize Malzeme Çekimi ve Sıkıştırılması 
   
 -STABİLİZE DOLGU: 
 
- Kum sahalarından 24250 m3 stabilize malzeme akköprü deposuna çekilmiştir. 
-Anadolu lisesi önündeki hastane yoluna yol iyileştirmesi için 150 m3 kırma taş dolgu işlemi 
yapılmıştır. 
-Zafer Mahallesi park oyun grubu altı kumlama 10 m3 döküldü 
-Sofular mahallesi kanal boyu caddesi 947 m3 stabilize dolgu yapılmıştır. 
-Sofular mahallesi dere sokak 300 m3 stabilize dolgu yapılmıştır. 
-Sofular mahallesi yanar sokak 150 m3 stabilize dolgu yapılmıştır. 
-Sofular mahallesi şanlı sokak 120 m3 stabilize dolgu yapılmıştır. 
-Sofular mahallesi üzüm 75 m3 stabilize dolgu yapılmıştır 
-Orman yolu 1092 m3 stabilize dolgu yapılmıştır 
-Hastane arkası 3600 m3 stabilize dolgu yapılmıştır 
-Necati Akel Okulu önündeki yol 275 m3 stabilize dolgu yapılmıştır 
-Yeni Otogarın Çay kenarı tarafındaki yol 859 m3 stabilize dolgu yapılmıştır 
-Yeni Otogarın önündeki yol 360 m3  stabilize dolgu yapılmıştır  
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-Akköprü Bahçe yolu 4500 m3 stabilize dolgu yapılmıştır 
-Salur Bahçe yolu 3780 m3 stabilize dolgu yapılmıştır 
-Sofular yolu-arıtma ile saluru birbirine bağlayan yol 3060 m3 stabilize dolgu yapılmıştır 
-Yeni otogarın inşaat alanı içerisine dolgu 20942 m3 stabilize dolgu yapılmıştır 
-Tedaş arkası 1500 m3 stabilize dolgu yapılmıştır. 
-Leblebiciler mahallesi simsaroğlu sokak yeni yol açımı 280 m3 dolgu ve sıkıştırılması  
-Masal parkına yürüyüş yollarına 195,3 m3 stabilize dolgu 
-Bahçelievler Mah. Kadıhayadı sokak 147 m3 stabilize dolgu yapılmıştır. 
Olmak üzere toplam: 66592,00 m3 stabilize dolgu yapılmıştır. (66,592 km) 
 
Asfalt, yol kaplaması yapılması 
 
a-ASFALT KAPLAMA: 
 
-Sofular mahallesi kanal boyu caddesi, dere sokak,  özgür sokak, çaylak sokak ve gölcük 
sokakta dahil olmak üzere 13390 m2. 
-Akköprü mahallesi şantiye yolu ve şantiye alanı toplam 8750 m2. 
-Sanayi mahallesi nilüfer sokak ve manolya sokak 3330 m2. 
-Bağlar mahallesi zemzem sokak 4800 m2. 
-Eski mahallede tabakhane caddesi, kalaycı sokak ve çevre yolu yanı toplam 9400 m2. 
-Zafer mahallesi sücüllü yolu caddesi 420 m2. 
-Gazipaşa ilköğretim okul bahçesi 2500 m2. 
-Fatih ilköğretim okul bahçesi 2500 m2. 
-Kaymakam Abd. Bey ilköğretim okul bahçesi 200 m2. TOPLAM SICAK ASFALT 45290 M2 
 
b-Asfalt tamir (Rootmix) ÇALIŞMALARI: 
 
-Doğum evi önü, Kırkbirevler, salur , Pazaryeri önü, Tabaklar, Müderris, Çarşı, Bahçelievler, 
Görgü, Cumhuriyet, Kızılca, Kaş aşağı, Zafer, Çevreyolu mevkii, Pelitaltı mevkii, Görgü mah., 
Turgut Özal blv. , Abacılar, Şahintepesi, Eski Sanayi, Polis lojmanları yanı, Kaşyukarı 
Mahallesi,Mehmet Akif Okulunun yanı, Cumhuriyet mahallesi selviler sokak, Debağlar Mahallesi 
medeniyet caddesi, Fatih okulu  mevkilerinde muhtelif sokaklara Rotmiks olarak toplam: 
1885,25 Ton ( 12568,33 m2 ) asfalt tamir yapılmıştır. 
   
 
b-SATIH ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARI: 
2015 yılı içerisinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 
 
c-KİLTLİ, S VE TAKOZ PARKE ÇALIŞMALARI: 
-Masal Parkı yürüyüş yollarına 1953 m2 
-Eski Mahalle ve pazaraşağı mahallesi çayboyu caddesi yürüyüş yolu 1750 M2 
-Debbağlar ve Bahçelievler mahallelerinde 1200 m2 
-Kaşyukarı Mahallesi Hastane Caddesi ve Bahçeiçi sokak 110 m2 
-Müderris Mahallesi Patika Parkı yanı 61 m2 

-Çarşı mahallesi Fabrika Caddesi 5 m2 

-Terziler Sitesi Yan Yolu 5 m2 
-Rampalı Çarşı arkası yol 105 m2 

-Kuşku Mah. Park Önü 20 m2  
-Masır Parkı 10 m2  
-Yeni Sanayi Sitesi 9 m2 
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  1- İmar Planına Göre Yeni Yol Açılması ve Dolgu ve Kazı  Çalışmaları 
   Açılan yol: 
 
-Akköprü   mahallesi petrol karşısına  1400 m2 yol açılmıştır. 
 
Yol Dolgusu: 
      
-Yeni otogar bölgesine günde 100 kamyon toprak çekilmek koşuluyla (1 kamyon:20 m3) 2 ayda 
toplamda 120.000 m3 toprak dolgu yapılmıştır. 
-Yeni hastane arkasındaki mevcut olan yolun kaymasından dolayı yaklaşık 10.000 m3 civarında 
tekrar toprak dolgu yapılarak kayması engellenmiştir. 
-Eski mahalle çayboyu ile Tabakhane caddesi bağlantısı sarp sokak 300 m3 
-Yeni sanayi arka kısım yollarına 750 m3 
-Zafer mahallesi zafer caddesi bağlantısı yeni açılan yol 2000 m3 
Olmak üzere toplam: 133,050.00 m3 toprak dolgu yapılmıştır. 
 
   2.İmar Planına Göre Yolların Genişletilmesi 
 
  2014 yılı içerisinde   Bağlar mahallesi Turizm  okulu arkası  yolda 300 mt yol genişletme    
çalışmaları yapılmıştır. 
  
   3. Ham Yolların Stabilize Malzeme Çekimi Ve Sıkıştırılması 
    
-Eymir mevkii Arıtma tesisi giriş ve çıkış kısımlarına 800 m3 stabilize dolgu yapılmıştır. 
-Arıtma tesisi kurutma havuzu çevresine 500 m3 stabilize dolgu yapılmıştır. 
-Müderris mah. köprüsü yanı yürüyüş yolu girişi 60 m3 
-Müderris köprüsü ile çevre yolu arası çayboyu caddesi 750 m3 
-Salur mahallesi harman girişi ve okul yanındaki yola 750 m3 
-Akköprü mahallesi pelitaltı aşağı sokak  225 m3 
-Kaşaşağı mah. kuşku inişi caddesi 225 m3 
-Yeni otogar çevresine 300 m3 
-Kuşku mah. şoförler cemiyeti otoparkı yanı yola 900 m3 
-Yeni sanayi sitesi arkası yollara 725 m3 
-Eski mahalle 951,952,953,954 adalar çevresi yollara 1050 m3 
-Akköprü mevkii yollara 1600 m3 
-Yeni otogar bölgesi itfaiye alanı ve çevresi 750 m3 
-Görgü mahallesi 60 m3 
-Sofular mahallesi yeni sk. 200 m3 
-Zafer mahallesi kredi yurtlar kurumu arka kısım yolları 400 m3 
-Sofular mahallesi harman yolu 400 m3 
-Bağlar mah. yeni açılan yollara 200 m3 
-Cumhuriyet mahallesi Hisarkent cad. İnci sk. 120 m3 
-Akköprü mah. Salur arası yol 600 m3 
-Yeni sanayi sitesi otogaz istasyonu arkası yol 400 m3 
-Bağlar mah. Turizm otelcilik okulu yolu 1000 m3 
-Eski mahalle Tabakhane caddesi 1000 m3 
-Fatih mah. Kıranardı cad., Şen sk., Güvercin sk. 300 m3 
-Sanayi mahallesi Tedaş arkası yol 500 m3 
-Depoda bulundurulmak üzere çekilen 2000 m3 
Olmak üzere toplam: 15,815.00 m3 stabilize dolgu çekilmiştir. (15,715 km) 
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İstinat duvarlarının Lüzumlu Yerlere Yapılması 
 
a-TAŞ DUVAR: 
 
b-BETON PERDE DUVAR: 
 
-Fabrika binası etrafı  294,82 mt  
-Akköprü Şantiyesi etrafı 634 mt 
Olmak üzere toplam: 928,82 mt beton perde duvar yapılmıştır. 
 
Bordür Çalışmaları 
 
a-BETON BORDÜR 
 
-Masal parkı içi yürüyüş yolu ve yeşil alan kenarları 1895 mt  
- Eski mahalle çay kenarına 895 mt 
-Müderris mahallesi Çaykenarı 81 mt 
-Fabrika karşısındaki parka 1044 mt  
-Kaşyukarı mahallesi Gazipaşa cad. Liseönü 50 mt 
-Çarşı, Kaş, Salur, Tabaklar ve Saray mahallelerinde 225 mt 
-Sümer Halı Fabrikası etrafına 167 mt 
-Eski mahalle Ada sokak  30 mt 
-Leblebiciler mah. Cumhuriyet cad. Adese yanı 40 m 
-Kaş mahalle Mezarlık içi bordür 45m 
-Sümer halı beton bordür 140m 
-Cumhuriyet Mahallesi 55 m 
-Adliye bahçesi içi 17 m 
-Eski mahalle kalaycı sokak 300 m 
-Sofular mah. Küç. Deri org. Kenarları, ve sümer halı önünde ki yol 1100 m. 
-Tedaş arkası hastane yolu 600 m. 
-Bağlar mahallesi zemzem sokak 750 m 
-Çarşı mahallesi Gazipaşa caddesi Şekerbank arkası 25 m bordür tamir. 
-Kuşku mahallesi kuşku inişi caddesi 420 m  
-Çarşı Mahallesi Gazipaşa caddesi eski alemdar yanı 45 m bordür tamir. 
-Kızılca mahallesi cami önü 50 bordür tamir 
Olmak üzere toplam: 7974 mt bordür yapılmıştır. 
 
b-ANDAZİT BORDUR: 
-2015 yılı içerisinde Çarşı mahallesinde ihtiyaç duyulan yerlerde 50 mt andazit bordür tamiri 
yapılmıştır.  
 
Kaldırımların ve refüjlerin dolgu yapım çalışmaları 
 
-Kızılca mah. 50 m3 
-Zafer mah. 50 m3 

-Tatlısu Çeşmesi kaldırımı 10 m3 toprak dolgusu 
-Leblebiciler mah. hamamın yanı toprak tesviye 15m3 
-Eski mahalle çay kenarı toprak dolgu 150 m3 
-Fabrika sahası etrafı kaldırımlarına 24 m3 
-Sofular mahallesi yeni otogar sokak 33 m3 

-Çarşı mahallesi Gazipaşa caddesi eski alemdar yanı kaldırım dolgusu 10 m3 
Olmak üzere 342m3 kaldırım ve refüj dolgu çalışması yapılmıştır.  
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Kaldırım Üzerinin Kaplama Çalışmaları (Beton, Asfalt, Parke v.s.) 
 
a-BETON KAPLAMA: 
-Kütüphane önü beton atma 2 m3 
-Beton atma Sofular mahallesi 2 m3 
-Kaldırımlardaki ağaç dipleri betonlandı 2 m3 
-Çarşı mahallesi Gazipaşa cad. eski Alemdar yanı 9 m3 
-Pazaryukarı mahallesi sağlık ocağı yanı kanal üstü kaplama 2,5 m3 
-Pazaryukarı mahallesi mescit caddesindeki kaldırıma beton kaplama 2,6 m3   
-Bahçelievler mahallesi çağdaş sokak 4 m3 
-Debbağlar mahallesi fabrika caddesi üzerinde bulunan su kanalı ve kaldırımda kullanmak üzere 
8 m3 
-Çarşı mahallesi Gazipaşa caddesi eski alemdar yanı kaldırım kaplama 5 m3 
- İlçemizin Muhtelif kaldırımlarında bozulan yerlerin tamirinde 13 m3  olmak  üzere  toplam: 50,1 
m3 (501 m2 yaklaşık) kaldırım betonu çalışması yapılmıştır. 
 
d-Kayrak Taşı Kaplama: 
-Müze önü 13 m2 
-Ziraat Bankası önü 30 m2 
-Kaşyukarı Mah. Hastane cad. ve Bahçeiçi sok. 110 m2 
-Muhtelif yerlerde 20 m2 
-Nasrettin hoca parkı 15m2 
-Kültür Merkezi Önü Meydan 30 m2 
-Anlatan Meydanı Beyaz Mozaik 20 m2 
-Garanti Bankası yanı 15 m2 
-Turgut Özal Bulvarı kaldırım 17 m2 
-Çarşı Mahallesi Eski acil etrafı bahçeiçi sok. ve Gazipaşa cad. 378 m2 tamir ve derz dolgu 
 Toplam 648 m2 kayrak taşı tamiri yapılmıştır. 
 
e- Bergama Taşı ve Mermer Kaplama 
-Anlatan Meydanı 18 m2 

-Miryekefalon meydanı mermer kaplama ve kırılan yerlerin tamire ihtiyaç duyulan 175 m2 
yapılmıştır. 
-Pazaryukarı mahallesi mescit caddesi trafo yanı 50 m2 mermer kaplama yapıldı.Toplam: 243 m2 
 
f-Andazit Taşı Kaplama 
- Kaymakam Abdurrahman Bey İ.Ö.O. önü Gazipaşa caddesi 20 m2 

- Turgut Özal Bulvarı 20 m2 

- Çarşı Mah. Yeşil Çınar Bulvarı 40 m2 
- Çınaraltı şarz cihazı tabanı 3 m2  
-Yeni cami avlusu su patlağından dolayı andazit tamiri 10 m2 
-Çarşı mahallesi ziraat bankası önü 20 m2 
-Çarşı mahallesi Gazipaşa caddesi Garanti bankası yanı 6 m2 
-Leblebiciler mahallesi çok katlı otopark etrafı 200 m2 
-Çarşı mahallesi Yeşilçınar bulvarı Finansbank önü 25 m2 
-Anlatan meydanı bankların altı 32 m2 
                                     Toplam: 376 m2 
Toplamda 1768 m2 Beton, kayrak, Bergama taşı, mermer ve andazit kaplama işi 
yapılmıştır. 
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IV- YAĞMUR , SULAMA, İÇME SUYU VE KANALİZASYON  KANALLARI ÇALIŞMASI 
 
İmar Planına Göre Yağmur Suyu Kanallarının Revize edilmesi (Lüzumlu yerlere) 
-Sümer Halı etrafı 94 m 
-Tedaş önü yağmur suyu kanal duvar tamiri 2m 
-Tedaşın arkası çelik boru döşeme 15 m 
-Çarşı mahallesi çeşme sokak 25 m yağmur suyu kanalı 
-Pazaryukarı mahallesi sağlık ocağı yanı 22 m yağmur suyu kanalı 
-Masal parkı ve çevre yolu arasında kalan yerde 190 m 
-Kaşyukarı mahallesi Gazipaşa caddesi ile hastane caddesi arasında yağmur kanalı tamiri 13,3 m  
-Kuşku mahallesi kuşku inişi caddesinde kapalı 25 m  
-Kuşku mahallesi kuşku inişi caddesinde açık 25 m 
-Cumhuriyet mahallesi Fatih ilkokuılu önü 15 m 
Olmak üzere toplam:426,3 mt yağmur suyu kanalı çalışması yapılmıştır. 
 
Köprü ve menfez çalışmaları (Lüzumlu yerlere) 
-Sofular mahallesine 10 mt uzunluğunda menfez yapılmıştır. 
  
İçme Suyu Çalışmaları 
 
a-YENİ ŞEBEKE İLAVELERİ: 
- Abacılar Mahallesi mezarlık batısında çeşme için 50 m 
- Adliye önü 35 m 
- Bahçelievler 15 m 
- Yeni sanayi 60 m 
-Masal parkı içi 650 mt 
-Fabrika karşısı yeşil alan 100 mt 
-Eski mahalle çaykenarı 400 mt 
           Toplamda ilçemiz şehir şebekesine 160 mt , park ve yeşil alanlara 1150 m su hattı 
döşenmiştir. 
 
b-MEVCUT ŞEBEKENİN BAKIM ONARIMI: 
-Kaşaşağı Mahallesi 
-Kaşyukarı Mahallesi 2 tane 
-Pazaraşağı Mahallesi 3 tane 
-Sanayi Evleri 
-Sümer Halı 
-Kaş Mahallesinde 5 tane 
-Bağlar Mahallesi 
-Sanayi Mahallesinde 7 tane 
-Abacılar Mahallesinde 3 tane 
-Cumhuriyet Mahallesi 4 tane 
-Leblebiciler Mahallesi 3 tane 
-İmam Hatibin Yanı 
-Kızılca Mahallesinde 7 tane 
-Eski Mahalle 2 tane 
-Salur Mahallesinde 7 tane 
-Adliye Sarayı önü 
-Zafer Mahallesi 2 tane 
-Görgü Mahallesi 5 tane 
-Çarşı Mah. Yurt içi kargo yanı 
-Yeni sanayi bölgesi 4 tane  
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-Fatih Mahallesi 
-Görgü Cami Mah. Hisarkent cad. 
-Görgübayram mahallesi 
-Çevreyolu 
-Kaşmahalle 4 tane 
-Saray mahallesi 2 tane  
-Çarşı mahallesi yeni camii şadırvanı yanı 
-Çarşı mahallesi  
-Kuşku mahallesi 
-Tabaklar mahallesi 
-Görgü mahallesi 2 tane 
-Sofular mahallesi 
-Akköprü mah. Çevreyolu göbekte 
-Çevre yolundan Salur yoluna dönüş 
-Kent orman yolu  
-Yeni sanayi 
-Müderris mahallesi 2 tane 
-Kuşku mahallesi 
-Çarşı mahallesi kültür merkezi 
-Turgut Özal parkı 
-Çınaraltı wc su patlağı 
-Hıdırlık arkası su patlağı 
-Mehmet Akif Ersoy okulu su patlağı 
87 adet tamir ve İlçemizin muhtelif mahallelerinin sokak ve caddelerinde meydana gelen su 
arıza ve patlakların bakım ve onarım çalışmalarına devam edilmektedir. 
 
Kanalizasyon Çalışmaları 
 
a-YENİ ŞEBEKE İLAVELERİ: 
 
2015 yılı içerisinde çalışma dönemi içerisinde; 
- Kaş Mahalle 15 m 
- Kızılıca Mahallessi 20 m 
- Bahçelievler mahallesi kadıhayadı sokak 105 m 
- Basmacıoğlu tarımın önü 15 m 
- Sofular mahallesi 450 m 
- Tabakhane girişi 15 m 
- Pelitaltı Hayvan Pazarı 4 m 
- Cezaevi yanı 16 m 
- Sofular Mahallesi üzüm sokak 80 m 
- Çarşı Mahallesi Gazipaşa caddesi 30 m 
-Akköprü mahallesi zambak sokakta 50 m 
-Akköprü mahallesi emniyet sokak ve akçay sokakta 40 m 
-Üniversite içi 200 m 
Olmak üzere toplam:1075 m  yeni kanalizasyon hattı döşenmiştir. 
 
b-MEVCUT ŞEBEKENİN BAKIM ONARIMI: 
- Çarşı mahallesi adliye yanı 
- Çarşı Mahallesi Yeni Camii yanı 
- Bahçelievler mahallesinde 3 tane 
- Zafer Mahallesi 3 tane 
- Kaş Mahallede 2 tane  
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- Çarşı Mahallesi Rampalı çarşı yanı 
- Pazaraşağı Mahallesi 
- Akköprü Mahallesi Pelit altı Mevkii 
- Kızılca Mahallesi 
- Şehir Orman içi 
- Müderris Mahallesi 4 tane 
- Sümer Halı Fabrikası 
- Çarşı Mahallesi Kültür Merkezi yanı 
- Çarşı Mahallesi Hastane caddesi 
- Tabaklar Mahallesinde 5 tane 
- Salur Mahallesi 3 tane 
- Saray Mahallesi 2 tane 
- Görgü Mahallesinde 4 tane 
- Pazaraşağı Mahallesi 2 tane 
-Yeni Camii rögar açma 
-Cumhuriyet Mah. Kuşcular Parkı önü 
-Arıtma kanal temizleme 
-Çarşı Mahallesi 3 tane 
-Sanayi Mahallesi 2 tane 
-Çarşı Mahallesi Kültür Merkezi 2 tane 
-Çarşı mahallesi çınaraltı önü  
-Leblebiciler mahallesi 2 tane 
-Yeni Sanayi 3 tane 
-Abacılar mahallesi 2 tane 
-Pazaraşağı mahallesi 
-Bağlar mahallesi 
-Fatih mahallesi 
-Yeni camii şadırvan su patlağı tamiri 
-Eski mahalle 2 tane 
İlçemizin muhtelif mahallelerinin sokak ve caddelerinde meydana gelen 62 adet kanalizasyon 
tıkanıklığı arıza ve patlakların bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. 
 
Sel Yataklarının DSİ ile Birlikte Islah Çalışmaları 
 
2015 yılı içerisinde DSİ ile birlikte iş birliği içerisinde ilçemizin içerisinden geçen Sel çayında 
ıslah çalışmaları belediyemizce yapılmıştır. 
 
C- TRAFİK VE ULAŞIM HİZMET ÇALIŞMALARI 
 
   1-Şehiriçi Ulaşım Yol Planına göre Çalışmaları 
   -İmar planına göre trafik düzenlemeleri için emniyet müdürlüğüne yazı yazılmış, trafik 
komisyonunun tespit ettiği eksiklikler  tamamlanmaya çalışılmaktadır. 
 
2-Şehir İçi Kavşak ve Yol Düzenlemelerinin yapılması 
 
-İmar planına göre yeni açılan yollarda bordür çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam 
edilmektedir.  
- Ayrıca Debbağlar mahallesi Fabrika caddesi, çağdaş caddesi ile Pazaryukarı mahallesi 
uzunyol caddesi ve mescit caddesinde imar planına uygun olacak şekilde orta refüjler 
kaldırılarak yolun genişlemesi ve trafik akışının rahatlaması sağlanmıştır. 
-10 adet ayrı noktaya hız kesici monte edilmiştir. 
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   3-Trafik İşaretlendirmesi ve Yönlendirilmelerinin Yapılması 
 
   -İlçemizde trafik akışını düzenli olması için, Emniyet trafik ekiplerince yapılan tespitler 
sonucunda belediyemize bildirmiş oldukları trafik yönlendirme levhalarının kısmen satın alınarak 
kısmen kendi atölyemizde yapılarak yerlerine monte edilmiştir ve edilmeye devam edilmektedir. 
- Okul önlerinde eksik olan okul geçidi ve dur levhaları gerekli yerlere dikilmiştir. 
- Trafik komisyonunca belirlenen yerlere trafik levhaları dikilmiştir.  
- 50 adet ihtiyaç duyulan yerlere duba monte edildi.  
 
4-Kavşak Sinyalizasyon Çalışmaları 
-Muhtelif arıza yapan sinyalizasyon tesisatları tamir-bakım-onarım yapılmıştır. 
 
5-Yol Boyama, Bordür Boyama ve Yaya Geçitlerinin Yapılması Projesi 
 
Daha önceki yıllarda şehir içi yol şerit boyamaları yapılmış olup, ayrıca her yıl yaya geçitleri ve 
bordür boyama çalışmaları devam etmektedir.  
- Gazipaşa ilk. Öğ. Ok. Önü yaya geçidi boyandı 
- Mehmed Akif ilk. Öğ. Ok. yaya geçidi boyandı 
- K.a.b.i.o. önü yaya geçidi boyandı 
- Alemdar ilk. Öğ. Ok. yaya geçidi boyandı 
- Çok programlı lise yaya geçidi boyandı 
- Atatürk liseli yaya geçidi boyandı 
-Çarşı mahallesi Hastane caddesi 1500 m 
-Çarşı mahallesi Bahçeiçi sokak 108 m 
-Çarşı mahallesi Gazipaşa caddesi 1480 m 
-Çarşı mahallesi Yeşil çınar bulvarı 792 m 
-Çarşı mahallesi Fabrika caddesi 292 m 
-Turgut Özal Bulvarı 608 m 
-Salur Mahallesi 1200 m 
Zafer mahallesi; Üniversiteden Gözde-bir in önüne kadar 4164 m 
Koza yurdu önü; 572 m 
İtfaiye önünden –Ümran kız yurduna kadar 1532 m 
Kaş mahalle; Topal hafız cami etrafı: 1431 m 
Eski Osmanlı hamamı etrafı: 90m 
Pelit altı caddesi: 1214m Toplam 14983 m yol ve bordür boyaması yapılmıştır. 
 
6-İmar planına göre otopark yapılması 
-İlçemiz imar planında sofular mahallesi fabrika karşısında bulunan otopark alanı 
düzenlenmiştir. 
Ayrıca; 
- Çok katlı otoparka merdiven yanına paravan demir doğrama 3,3m*3,6m ebatlarında yapıldı 
-Çok katlı otoparka merdiven demir doğrama 1,1m*2,00m ebatlarında yapıldı 
- Çok katlı otoparka araç giriş-çıkış kapısına 4,50m*5,2m ebatlarında uzaktan kumandalı kapı 
yapıldı.  
 
7-Taksi Durakları ve Otobüs Duraklarının Planlaması ve Yapılması 
 
-Üniversite Önü, Gıda Tarım ve hayvancılık müd. Önü, Sebze Pazar girişi, Kaymakam Lojmanı 
önü, Yeni Hastane önü 5 adet yeni Otobüs durağı konulmuştur. 
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  8- Yeni Otogar Projesi Yapılması 
      -Sofular mahallesi sınırları içerisinde ada:1052, parsel:1’de bulunan 20,943 m2’lik arsada 
3,400 m2 kapalı alana sahip olan Yeni otogar yapımı devam etmektedir. 
 -Sofular mahallesi sınırları içerisinde (Yeni otogar ile aynı ada ve parselde) ada :1052, 
parsel:1’de 20,943 m2’lik arsada 800 m2 kapalı alana sahip olan Yeni itfaiye binası yapımı 
devam etmektedir. 
 
  9- Bulvar ve Caddelerin İsimlerinin Yeniden Levhalandırma Projesi 
       -İlçemizin ihtiyaç olan 30 adet kavşak ve bulvar isim tabelaları yenilendi 
 
PARK BAHÇE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ ÇALIŞMALARI 
    1-Çevre Düzenleme Çalışmaları 
    -Yeni Sanayi girişinden belediye petrolüne kadar alandaki refüjlerin toprak tesviyesi, çim 
ekimi ve mevsimlik çiçek yeri hazırlama işleri yapıldı. 
-Lise Yolu toprak tesviye, çim ekimi ve mevsimlik çiçek yeri hazırlama işleri yapıldı. 
-Yalvaç içindeki bulunan ağaçların budama ve bakımı yapıldı. 
-Sücüllü kavşağında bulunan göbeğe 800 ad minyatür gül fidanı  dikildi. 
-Seramızda üretilen 50.000 adet mevsimlik çiçek meydan, göbek ve refüjlere dikildi. 
-Anlatan Meydanına 14 adet ortopedik oturma bankı monte edildi 
-Anlatan Meydanında bulunan bankların etrafına bordür çekilerek andezit taşı döşendi. 
-Anlatan Meydanı Atatürk anıtının etrafına 10 mt. alüminyum korkuluk yapıldı. 
-Yalvaç içinde bulunan gül fidanları, ağaçlar, çalılar budandı. 
-Park, yeşil alanlar ve şehir içindeki ağaçlar akar ve böceklere karşı ilaçlandı. 
-Yalvaç içinde, parklarda ve yeşil alanlarda bulunan kurumuş ağaçlar kesildi. 
-Çarşı Mahallesi Demokrasi Meydanında bulunan 10 adet at arabası tekerlekli yöresel motifli 
banklar yenileriyle değiştirildi. 
-Çarşı Mahallesi Çınaraltı Meydanında parke taşı tamiratları yapıldı. 
-Çarşı içinde, Hamidiye Camii ve Devlethan Camiinde bulunan oturma banklarının tamiratı 
yapıldı.  
-Kaş Yukarı Mahallesi Kaymakam Abdurrahman Bey Ortaokulu çevresine 12 adet oturma bankı 
monte edildi. 
-Çarşı mahallesinde bulunan Miryakefalon Meydanında mermer döşenmemiş alana ve bozuk 
kısımlara mermer döşeme işçiliği yaptırıldı. 
-Isparta-Yalvaç girişindeki orta refüje, Turgut Özal Bulvarı otogar önündeki bulunan orta refüje 
ve Pazar Aşağı Mahallesi-Çarşı mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan orta refüje yeşil 
panel çit monte edildi. 
 
  2-Mahallelerdeki Park ve Bahçe Çalışmaları 
-Abacılar Mahallesi Kalfa Sokakta bulunan park alanına Masal Park yapımına başlanmıştır. 
Parkın dolgu tesviye işlemleri tamamlandı. Sulama sistemi yapımı için borular döşendi. Parkın 
fiber çocuk oyun grupları ve fiber masal kahramanları alımı için ihale tamamlanmış olup, montaj 
işlemleri devam etmektedir. Park alanına ağaç dikimi çalışmalarının bir kısmı tamamlandı. 
Masal Parkın projesine uygun olarak bordür ve parke döşeme işleri tamamlandı. Parka bekçi 
kulübesi ve W.C. yapıldı. Park içinde yapılan çalışmalar engellilerin kullanımına uygun olarak 
düzenlendi. 
-Zafer Mahallesi Orman Caddesi Umut Sokakta bulunan park alanına 1 adet Temel Reis figürlü 
salıncak monte edildi. Çocuk Oyun grubunun salıncak, merdiven ve korkulukları yenilendi. 
Ç.O.G. altındaki kauçuk kaplamanın tamiratı yapıldı. Park girişindeki alan düzenlenerek parke 
döşendi. 
-Zafer Mahallesi Asya Sokak park alanında bulunan çocuk oyun grubunun salıncakları 
yenilendi.  
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-Görgü Bayram Mahallesi Namazgah Caddesi Jandarma Karakolu karşısında bulunan park 
alanının içindeki çocuk oyun grubunun salıncakları yenilendi. 
-Görgü Cami Mahallesi Haseki Sokakta bulunan park alanının içindeki çocuk oyun grubunun 
salıncakları yenilendi. 
-Debbağlar Mahallesi Türkoğlu Sokakta bulunan park alanındaki eski çocuk oyun grubu 
kaldırılarak yerine yeni çocuk oyun grubu, tahterevalli monte edilerek, kauçuk kaplamaların 
tamiratı yapıldı. 
-Bahçelievler Mahallesi Şirin Sokakta bulunan Şehit Ömer Peker park alanının içindeki çocuk 
oyun grubunun tamiratı yapıldı. 1 adet Temel Reis figürlü salıncak monte edildi. Kauçuk zemin 
kaplamasının tamiratı yapıldı. 
-Müderris Mahallesi Çay Kenarında bulunan Patika Park içindeki eski çocuk oyun grubu 
kaldırılarak yerine yeni çocuk oyun grubu monte edildi. 1 adet Temel Reis Figürlü salıncak ve 1 
adet tahterevalli monte edildi. Çocuk oyun grubu altında bulunan kauçuk zemin kaplamanın 
tamiratı yapıldı. 
-Salur Mahallesi Çeşme Meydanı Sokakta bulunan park alanının içindeki çocuk oyun grubunun 
salıncakları yenilenerek, kauçuk zemin kaplamanın tamiratı yapıldı. 
-Sofular Mahallesi Gölcük Sokakta bulunan park alanındaki çocuk oyun grubunun salıncakları 
yenilendi. 
-Saray Mahallesi Çizmeci Sokakta bulunan Şehit Mehmet Ayaz Parkındaki eski çocuk oyun 
grubu kaldırılarak yerine yeni çocuk oyun grubu monte edildi. 1 adet tahterevalli monte edilerek, 
kauçuk zemin kaplamasının tamiratı yapıldı. 
-Kaş Aşağı Mahallesi Çiftepınar Sokakta bulunan parkın içindeki çocuk oyun grubunun 
salıncakları yenilenerek, oyun grubu altına kauçuk zemin kaplama yapıldı. 
-Akköprü Mahallesi Emniyet Sokakta bulunan park alanındaki çocuk oyun grubunun salıncakları 
yenilendi. 
-Pazar Aşağı Mahallesi Sarı Sokakta bulunan park alanındaki eski çocuk oyun grubu 
kaldırılarak yerine yeni çocuk oyun grubu monte edildi. 1 adet tahterevalli monte edilerek, 
kauçuk zemin kaplamasının tamiratı yapıldı. 
-Çay Kenarında bulunan pergoleler, ahşap köprüler, piknik masaları, mevcut aydınlatmaların 
bakım ve tamiratları yapıldı. 
-Debbağlar Mahallesi Karanfil Sokakta bulunan parkın çevresindeki korkulukların bakım ve 
tamiratı yapıldı. 
-Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Kuşçular Parkının ön kısmında bulunan taş duvarların çöken 
kısımlarına ve üst kısımlarına taş duvar yaptırıldı ve taş duvar üstüne demir korkuluk yaptırıldı. 
- Cumhuriyet Mahallesi Kuşçular Parkına ve Debbağlar Mahallesi Nasreddin Hoca Parkına 
çocuk oyun gurubu monte edildi. 
-Müderris Mahallesi Menekşe Sokak ve 1. Sokakta bulunan yeşil alanın etrafına demir korkuluk 
monte edildi. 
-Zafer Mahallesi Yalvaç Ural Parkının giriş kapısı yapıldı. 

 
3-Mahallelerdeki Çocuk Parklarının Yapılması mevcutların onarımı 
 
-Zafer Mahallesi Güneş Caddesinde bulunan çocuk bahçesine; 1 adet pergole, 1 adet küçük 
çocuk oyun grubu, 1 adet tahterevalli ve salıncak monte edildi. 
-Fatih Mahallesi Kanarya Sokakta bulunan çocuk bahçesinin içine; 1 adet yeni çocuk oyun 
grubu, 1 adet tahterevalli monte edilerek çocuk oyun grubunun altına ince kum serildi. 
-Cumhuriyet Mahallesi Yürekli Sokakta bulunan çocuk bahçesinin içindeki çocuk oyun grubunun 
salıncakları yenilendi. 
-Müderris mahallesi Yavuz Sokakta bulunan çocuk bahçesinin içindeki çocuk oyun grubunun 
salıncakları yenilendi. 
-Abacılar Mahallesi Erkan Mumcu Bulvarında bulunan çocuk bahçesinin içindeki çocuk oyun 
grubunun salıncakları yenilendi.  
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-Sanayi Mahallesi Özlem Sokakta bulunan çocuk bahçesinin içindeki çocuk oyun grubunun 
altına kauçuk zemin kaplama yapıldı. 
-Leblebiciler Mahallesi Hassas Sokakta bulunan çocuk bahçesindeki eski çocuk oyun grubu 
kaldırılarak yerine yeni çocuk oyun grubu monte edildi. 1 adet tahterevalli monte edilerek, 
kauçuk zemin kaplamasının tamiratı yapıldı. 
-Leblebiciler Mahallesi Şefkat Sokakta bulunan çocuk bahçesinin içindeki eski çocuk oyun grubu 
kaldırılarak yerine yeni çocuk oyun grubu monte edildi. 1 adet Temel Reis Figürlü salıncak ve 1 
adet tahterevalli monte edilerek, kauçuk zemin kaplamasının tamiratı yapıldı. 
-Leblebiciler Mahallesi Fatih Sokakta bulunan çocuk bahçesinin içindeki çocuk oyun grubunun 
salıncakları yenilendi. 
-Kaş Cami Mahallesi Dede Önü Meydanında bulunan çocuk bahçesindeki çocuk oyun grubunun 
salıncakları yenilendi. 
-Pazar Yukarı Mahallesi Çay Boyu Sokakta bulunan çocuk bahçesindeki eski çocuk oyun grubu 
kaldırılıp yerine yeni çocuk oyun grubu monte edilerek, kauçuk zemin kaplamasının tamiratı 
yapıldı. 
-Faaliyet yılı içinde mevcut çocuk oyun gruplarının bakım, boya ve tamiratları yapıldı. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
4-Mahallelerdeki Spor Aletlerinin Yapılması 
 
-Zafer Mahallesi Orman Caddesi Umut Sokakta bulunan park alanına spor aleti monte edildi. 
-Fatih Mahallesi Kanarya Sokakta bulunan çocuk bahçesinin içine spor aleti monte edildi. 
-Cumhuriyet mahallesi Adliyeciler Sokakta bulunan park alanının içine spor aleti monte edildi. 
-Mevcut spor aletlerinin bakım ve tamiratları yapıldı. 
 
5- Piknik ve Mesire Yeri Çalışmaları 
a-Teras park (Kızılca mah.) 
2015 yılında hiçbir faaliyette bulunulmamıştır. 
 
b-Kır Kahvesi Projesi (Sanayi Mah.) 
Sanayi Mahallesi Kır Kahvesinin toprak dolgu ve teraslama işlemleri yapıldı.  
 
c-Masır Piknik  Alanı Projesi Devam eden İşleri 
-Park içinde bulunan pergoleler, ahşap köprüler, piknik masaları, mevcut aydınlatmaların bakım 
ve tamiratları yapıldı. 
-Parkın içerisinde bulunan  barbekülerin, kayrak taşı yolların , beton parke taşı yolların  
tamamının bakım ve tamiratları yapıldı. 
-Masır Parkı içinde bulunan çocuk oyun grubunun tamiratı yapıldı. 1 adet Temel Reis figürlü 
salıncak monte edildi. Çocuk oyun grubu altındaki kauçuk kaplamanın tamiratı yapıldı. 
 
d-Yüksekokul arkasındaki Rekreasyon alanının düzenlenmesi 
2015 yılında hiçbir faaliyette bulunulmamıştır. 
  
6-İlçe Merkezinde ve Mezarlıklarda Ağaçlandırma projeleri 
Belediyemizin işbirliği ile ormana 2000 ad çam fidanı dikimi yapılmıştır. 
Belediyemize ait ağaç sökme-dikme aracı ile 2015 faaliyet yılı içinde Masır Parkı, Zafer 
Mahallesi, Sofular Mahallesi Fabrika önünde bulunan park alanları, Çevre Yolu, Üniversite, 
Sanayi Mahallesi Hastane çevresindeki alanlar, Bağlar Mahallesi, Çay Kenarı, Stadyum, 
Müderris Mahallesi, Akköprü Mahallesi, Sücüllü Yolu Caddesi, Gazi Paşa Caddesi, Senirkent 
Yolu üstüne toplamda 315 adet ağaç dikilmiştir.  
 
7-Arıtma Tesisinde Hayvan Barınağı ve Hastanesinin Yapılması 
 Hayvan barınaklarına ait projeler tamamlanma aşamasında olup, çalışmalar devam etmektedir.  
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8-Müderris Köprüsü İle Çevre Yolu Arasındaki Kanal Boyunun Çalışmaları Projesi  
Daha önce bordürlerinin bir kısmı yapılmış olan kanal boyundaki bordür çekme çalışmaları 
tamamlanmış olup, S parke döşeme çalışmaları devam etmektedir. Sulama sistemi döşenmiştir. 
Toprak dolgu ve tesviye işlemleri tamamlanmıştır. 
Kanal boyuna giriş kısmındaki duvarların üst kısmına demir korkuluk monte edildi. 
 
9-Seraların Arıtma Tesisi Alanında Yeniden projelendirilmesi ve Yapımı 
 
Seramız mevcut yerinde düzenlenmiştir. 2015 yılında yaklaşık 50.000 adet gül ve çalı bitkisi 
çeliği üretimi, yaklaşık 50.000 adet mevsimlik çiçek üretimi yapılmıştır. 
 
10-Küçük Deri Sanayinin Önündeki Yeşil Bandın Ağaçlandırılması ve Düzenlenmesi 
Projesi 
-Sofular Mahallesi Fabrika binası karşısında bulunan park alanlarının ve otopark alanının projesi 
çizilerek toprak dolgu tesviye işlemleri yapıldı. Parkın ve otoparkın projeye uygun olarak 
bordürleri çekildi. Çalışmalar devam etmektedir. 
 
11-Çevre Yolu ve Şehir İçindeki Tüm Refüjlerin Yeşillendirilmesi 
Yeni Sanayi girişinden belediye petrolüne kadar alandaki refüjlerin ve lise yolundaki refüjlerin 
çimleri yenilendi. 
 
12-Mezarlıkların Yeniden Planlanması ve İçerlerinin Beton Yollarının Yapılması 
-Mahalle Mezarlıklarının en az 2 defa yabani ot ve çevre temizliği yaptırıldı.  
-Kaş mahalle mezarlığında bulunan tüm  kuruyan ağaçlar kesildi ihtiyaca göre  ağaç budamaları 
yapıldı  
-Kaş Mahalle Mezarlığının taş duvarlarının tamiratı yapıldı 
-Eski Mahalle Kuşku İnişi Caddesinde bulunan Mezar çevresine 37 mt. korkuluk yaptırıldı. 
-Salur Mahalle Mezarlığı içerisinde bulunan şadırvanın mermer tamiratı yapıldı. 
 
13-Konya-Yalvaç Girişinin Yan Refüjlerinin Projelendirilmesi ve Ağaçlandırılması 
-2016 yılının mart ayında 1000 adet çam fidanı dikilmiş olup bu yıl bazında ağaç ve fidan 
dikimine devam edilecektir.  
 
14- Yeni Hastane Çevresindeki Park Çocuk Bahçesi ve Yeşil Alanların Projelendirilmesi 
Yeni Hastane çevresindeki alanlarda ağaçlandırma ve tesviye işlemleri yapılmıştır. 
 
15- Yeni Hastane çevresindeki park çocuk bahçesi ve yeşil alanların projelendirilmesi  
 
-Sanayi Mahallesi Çamlık Caddesinde bulunan park alanı projelendirilerek, toprak tesviye ve 
teraslama çalışmaları yapıldı. 
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İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ  
 
Müdürlüğümüz bünyesine Abacılar Mahallesinde bulunan Petrol Ofisi akaryakıt istasyonunun 
yanı sıra 2014 yılının son günlerinde faaliyetine başlayan Zafer Mahallesi Gazipaşa Caddesi 
üzerinde OPET akaryakıt istasyonu  da dahil olmuştur. Daha önce Petrol Ofisi istasyonunda 
akaryakıt satış görevlisi olarak çalışmakta olan 5 personelden 4’ü Belediyemizin farklı 
birimlerinde görevlendirilirken 1 personelimiz emekliye ayrılmış, her iki istasyonda çalıştırılmak 
üzere toplam 13 kişilik istihdam artışı sağlanmıştır.  
 
Belediyemizin, Yalvaç halkının beklentilerini üst seviyede karşılamak misyonu doğrultusunda 
Opet vizyon ve değerleri çerçevesinde hizmet ve ürün kalitesiyle tüketicinin birinci tercihi olarak 
sürekliliği sağlamak için çalışan istasyonumuzun marketi ve oto yıkama bölümü de hizmete 
girmiş ve 2015 yılı ağustos ayı içerisinde Opet Yönetimi ve halkımızın katılımıyla gerçekleştirilen 
açılışla hizmetine devam etmektedir. 
 
Petrol Ofisinin 2015 yılı eylül ayında sona eren sözleşmesi, farklı Dağıtıcı Firmalarla  yapılan 
uzun görüşmeler neticesinde yenilenmiş ve OMV Petrol Ofisi AŞ.ile yeni sözleşme 
imzalanmıştır. Yenilenen sözleşmeye göre Abacılar Mahallesinde faaliyetine devam eden Petrol 
Ofisi istasyonu da 2016 yılı içerisinde tamamen yıkılarak yeni ve modern bir istasyon olarak 
Yalvaç halkının hizmetine sunulacaktır. 
 
  2015 yılı nisan ayında bölgemizi de tüm yurdumuzla beraber etkileyen don felaketi sebebiyle 
çiftci vatandaşlarımızın tarımsal faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalmalarının birçok sektör 
gibi akaryakıt sektörüne etkilerini de düşünürsek, Belediyemiz ESSOM İktisadi İşletmesi 
bünyesinde bulunan Petrol Ofisi  istasyonunun yanı sıra Opet istasyonunun da faaliyete girmesi, 
bir önceki yıldaki Petrol Ofisi satış rakamlarını etkilememiş, Opet istasyonu da kendi pazarını 
oluşturarak hem Belediyemiz İşletme Gelirlerinde artış, hem de halkın güvendiği, benimsediği 
hizmete ulaşabilirliğinde artış sağlanmıştır. 

Müdürlüğümüzün 2015 yılı satışlarına ve giderlerine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.  
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PETROLOFİSİ İSTASYONU GELİRLERİ 
HESABIN 
ADI 

SATIŞLAR 
Litre Tutarı 

PO-GAZ 672.205 1.432.283,34 
MOTORİN 
PRDZL 

822.552 2.702.986,70 

EURO DİSEL 627.370 2.093.231,28 
KURŞUNSUZ-
95 

311.678 1.220.515,88 

MADENİ 
YAĞ 

9865 59.565,18 

ÇEŞİTLİ 
GELİRLER 

  252.696,75 

TOPLAM 2.443.670 7.761.279,13 



 
  

OPET İSTASYONU GELİRLERİ 
HESABIN ADI SATIŞLAR 

Litre Tutarı 
OTO AYGAZ 567.932 1.200.404,79 
MOTORİN ECO 
FORCE 

262.958 860.109,06 

MOTORİN 
ULTRA FORCE 

580.145 1.909.204,69 

KURŞUNSUZ-
95 
ULTRAFORCE 

189.689 726.816,72 

MADENİ YAĞ  ------  4.570,71 
TOPLAM 1.600.724 4.701.105,97 
     
     
GİDER TABLOSU 
GİDERİN 
ÇEŞİDİ 

GİDER TOPLAM 
Litre Tutarı 

PO-GAZ 671.050 1.263.776,59 
MOTORİN 
PRDZL 

818.967 2.527.944,88 

EURO DİSEL 624.943 1.932.426,36 
KURŞUNSUZ-95 314.753 1.154.261,88 
MADENİ YAĞ 3505 25.460,48 
OTO AYGAZ 566.199 1.105.098,35 
MOTORİN ECO 
FORCE 

254.420 732.578,27 

MOTORİN 
ULTRA FORCE 

565.533 1.775.249,49 

KURŞUNSUZ-95 
ULTRA FORCE 

181.362 659.624,21 

YUTRİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU 3.174,90 
KIDEM TAZMİNATI 83.376,06 
GİDER KABUL EDİLMEYEN ÖDEMELER 15.443,82 
ÜCRET VE ÜCRET NİTELİĞİNDE ÖD. 277.079,44 
SSK KURUM KARŞILIĞI 55.234,67 
GİYİM GİDERLERİ 2.629,16 
KUR. İŞSİZLİK SİGORTASI 5.373,40 
TAŞIMA GİD. 8.389,80 
MAHKEME NOTER TİC.OD.GİDER. 33.068,54 
MAK.TEC BAKIM VE ON.GİDER. 53.298,02 
HİZMET ALIMLARI 172.874,62 
POSTA VE ULAŞTIRMA GİDERİ 1,11 
TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER 1.355,41 
HABERLEŞME GİDERLERİ 4.232,13 
KİRA GİDERLERİ 408.000,00 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKARYAKIT VE YAĞ GİDERLERİ 66.098,27 
DİĞER TÜK.ML.MLZ.AL. 3.822,42 
KLOR AMONYAK GAZI VE BENZERİ GİDERLER 500,00 
ELEKTRİK GİD. 28.819,63 
KIRTASİYE BASKI VE YAYIN GİD. 1.850,00 
BİRİKMİŞ AMORTİSMAN GİDERİ 10.430,56 
VERGİ RES.VE HARÇ. 14.689,91 
BANKA HAVALE GİDERLERİ 33,58 
T.İŞ BANKASI TEM.MEKTUBU GİD. 1.417,50 
KREDİ KARTLI SATIŞLAR KOMİSYON GİDERİ 1.781,30 
PAZ.SAT.DAĞ.GİDERİ 8.520,15 
DİĞER ÖDEMELER 87,83 
TOPLAM 4.000.732 12.438.002,74 
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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

Genel işler  
Birim bünyesinde 6 adet memur, 1 adet sözleşmeli, 6 adet daimi işçi ve 3 adet de taşeron şirket 
personeli olmak üzere toplam 16 adet personel bulunmaktadır. Ayrıca birimimize tahsis edilmiş 
1 adet de Tofaş Marka Şahin model binek araç mevcuttur. 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün resmen kurulduğu 10.03.2015 tarihinden itibaren 2015 yılı 
içinde Birimlerden gelen toplam 737 adet satın alma talebi alınmıştır. Bu taleplerin karşılanması 
için Yalvaç ilçesi ile sınırlı kalınmamış, yurt çapında yapılan piyasa araştırmaları sonucu (gerek 
internet yolu ile gerekse de telefonla yüz yüze yapılan araştırma ve görüşmeler sonucu) en 
uygun fiyatla en kaliteli malzeme alımı yapılmak için azami gayret gösterilmiştir. Söz konusu 
taleplerin 727 adetinin alımı gerçekleştirilmiş, 10 adetinin ise talep sahibi birim tarafından iptal 
edilmesi veya talep değişikliği nedeniyle alımı yapılamamıştır. Bunlarda tutanakla tespit edilmiş 
ve dosyalanmıştır. 
Birimimize bağlı arıtma tesisimizde ise düzenli aralıklarla 12 numune alınarak kontroller yapılmış 
yine tesis bakım ve ihtiyaçları doğrultusunda 18 farklı kalemde malzeme ve hizmet alımı 
yapılmıştır. 
Yine 2015 yılı içinde gerekli çalışmalar yapılarak Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre İzin Belgesi 
alınmış, diğer önemli bir konuda da, Çevre Bakanlığınca sağlanan bir imkan olan Arıtma 
Tesislerinin elektrik bedellerin bir kısmının kurumlara geri ödenmesi kapsamında belediyemizce 
Arıtma Tesisi için ödenen aylık elektrik bedelinin bir kısmının geri alınması için hazırlık çalışması 
başlatılmıştır. 
Birimimize bağlı Rampalı Çarşı İş Merkezi ve Toptancı Hal Binası’nda rutin tamir ve bakım 
çalışmaları yapılmıştır.  
 
Kültür Bölümü 
 
1-Çanakkale zaferi ile ilgili kitap bastırıldı: Çanakkale Zaferinin 100. Yıl dönümü anma 
etkinlikleri kapsamında, ilköğretim öğrencilerine yönelik olarak, Çanakkale Zaferini anlatan ve 
çizgi roman tarzında hazırlanmış kitap bastırıldı. Kitaplar 17-18 Mart tarihleri arasında ilçemizde 
bulunan ilköğretim okulları öğrencilerine dağıtılıp, Belediye Başkanı tarafından da Salur 
İlköğretim okulunda düzenlenen törende öğrencilere verildi. Ayrıca 3 bin adet bastırılan 
kitapların artması üzerine kalanlarda çevre kasaba ve köylerdeki öğrencilerine de gönderildi. 

2-Cahit Keskin kitaplığı daha etkin bir kullanım sağlamak üzere üniversiteye devredildi. Yalvaç 
doğumlu olan ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığı da yapmış merhum hukukçu M. Cahit 
Keskin’e ait olan ve büyük bölümü hukuk alanındaki kitapları içeriri kütüphanesi geçmiş yıllarda 
belediyemize bağışlanmış, ancak bir ihtisas kütüphanesi özelliği taşıyan kütüphaneden mevcut 
haliyle etkin bir şekilde yararlanılamamaktadır. Bu nedenle toplam 595 adet olan kitapları, 
bağışlayan kişinin yani M. Cahit Keskin’in adının konduğu bir bölümde bilim adamı ve 
öğrencilerin hizmetine sunulmak üzere, önemli bir bilim ve eğitim kurumu olan Yalvaç Meslek 
Yüksekokulunuz kütüphanesine devredildi. 
 
3-Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bedmington takımına başarılarından dolayı 
10 adet spor ayakkabı ve 10 adet eşofman takımı alındı. 
 
4-Anadolu İmam Hatip Lisesinden  Kur-an okuma yarışmasına katılacak 6 öğrenciye sponsor 
vasıtasıyla kıyafet alındı. Sponsor olan firmaya da teşekkür belgesi verildi. 
  
5-Kadınlar Günü kutlama etkinliği; 07 Mart 2015 Cumartesi günü saat 13:00’da Kültür 
Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda, Emniyet Müdürlüğünce “Kadına 
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Şiddet’in Önlenmesi” konulu, Müftülük tarafından da “Dinimizde Kadının Yeri” konulu konferans 
verildi. Konferansların ardından da  Grup Affan Konseri gerçekleştirildi.  

6-Nokta Tiyatrosu: Yalvaç Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında 11 Nisan 2015 Cumartesi 
günü Abdullah Şahin Nokta Tiyatrosu “Komik-i Meşhur Dümbüllü” oyununu sergiledi. 
Halka ücretsiz olarak sunulan tiyatro gösterisi gündüz saat 14:30 ve akşam da saat 21:00’de 
olmak üzere iki seans halinde Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirildi.  
 
7-Anneler Günü Kutlama etkinliği:  10 Mayıs Pazar günü, Kültür Merkezi Düğün Salonunda 
yemekli eğlence programı düzenlendi. saat 13:00da başlayan etkinlikte önce saygı duruşunda 
bulunuldu ve istiklal marşı okundu. Ardından belediye başkanı ve başkanın eşinin konuşmaları 
yer aldı. Ardından anneler günü ile ilgili olarak hazırlanan slayt gösterisi sunuldu. 
Konser bölümünde Bayram Toptaş, Abdullah İpekçi ve üniversite müzik gurubu sahne aldı. 
Anneler günü için üzerinde belediye logosu ve başkanın mesajı olan 7 bin adet saksılı ve jiletinli 
çiçek dağıtıldı. Anneler gününde davet edilen şehit annelerine ve katılan yaşı büyük annelere 
eşarp hediye edildi.  
 
8-Hıdırellez Şenlikleri; Yalvaç Belediyesi’nin öncülüğünde her yıl yapılan geleneksel Hıdırellez 
Şenlikleri 6 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirildi. Şenlikler her zamanki yeri olan Hıdırlık 
tepesinde yapıldı. 
Etkinliklere Saat 10:30’da mevlit okunması ile başladı. Mevlit ilçe müftülüğünden görevlendirilen 
Ali Örenç, Himmet Özer, Mehmet Acar, Mevlüt Sücüllülü, Alper Karaca adlı hocalar okudu. 
Mevlit sırasında şerbet dağıtıldı. 
Ardından saat 11:00’de şenliklerin resmi açılış töreni yapıldı. Törende Belediye Başkanı Halil 
Hilmi Tütüncü’nün günün anlamını belirtir konuşmasının ardından Süleyman Nalbant, Bayram 
Toptaş, Yaprak Arslan türküler seslendirdi. Yalvaç belediyesi davul zurna ekibi ve Borsa Okulu 
halk oyunları ekibi gösteriler sundu. Açılış töreninde beden eğitimi öğretmenleri Ayşe Necla 
Ulucan ve Oğuz Çınar’ın yönetiminde ödüllü oyunlar yapıldı. (yumurta taşıma yarışması, halat 
çekme, topla hedef vurma yarışması kazananlara ve sahneye davet edilen çocuklara top ve 
uçurtma verildi.) 
Açılış töreni, alanının ortasında hazırlanan Hıdırellez ateşinin yakılması ve üzerinde atlanması 
ile sone erdi. 
Ateşin yakılmasının ardından alanda, tavuklu pilav, irmik helvası ve ayrandan oluşan Hıdırellez 
yemeği halka ikram edildi. Aynı gün akşam da bir halk konseri düzenlendi. Yalvaç Anlatan 
meydanda kurulan sahnede verilen konsere Abdullah İpekçi, Bayram Toptaş ve Yalvaç Meslek 
Yüksekokulu öğrencileri tarafından kurulan müzik gurubu katıldı. 
 
9-Müzeler Haftası programına katkı yapıldı. 18 Mayıs Müzeler Haftası kutlamaları için 
Kaymakamlık Makamı 11.05.2015 tarih 387 sayılı oluru ile oluşturulan komite tarafından 12 
Mayıs 2015 saat 10:00’da Yalvaç Müzesinde yapılan toplantıda ilgili program çerçevesinde 
görev dağılımı yapıldı. Bu kapsamda 18 Mayıs 2015 Pazartesi günü Körküler ve Celeptaş 
köyleri 8. Sınıf öğrencilerinin Yalvaç Müzesine getirilip yeniden köy okullarına götürülmesi 
belediyemiz otobüsüyle gerçekleştirilmiştir. 
 
10-İmsakiye batırılması: 25x35 cm boyutlarında 210 gr kartona, üst bölümünde Devlethan 
Camiinin içten bir fotoğrafı, orta bölümde Başkanın Ramazan ayı kutlama mesajı ve alt bölümde 
de iftar vakitlerinin olduğu imsakiyeden  8 bin adet bastırılarak tüm vatandaşlara dağıtıldı. 
 
11-Ramazan Etkinlikleri: Yalvaç Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında Yalvaç Anlatan 
Meydanında kurulan sahnede 27 Haziran Cumartesi, 04 Temmuz Cumartesi ve 11 Temmuz 
Cumartesi olmak üzere üç farklı günde, Cengiz Küçükayvaz ve ekibinin “Temaşa-ül Curcuna” 
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Tiyatro oyunu, zeybek gösterileri, Mehmet Arıcı ve grubunun tasavvuf müziği konseri, semazen 
gösterisi, Karagöz-Hacivat oyunları ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. 
 
12. Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür Turizm Ve Sanat Festivali: Yalvaç’ın tanıtımı, sosyal ve 
ekonomik hayatın canlanması adına her yıl düzenlenen “Yalvaç Pisidia Antiokheia Kültür, 
Turizm ve Sanat Festivali” 2015 yılında 12-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi. 
 
Faaliyetler; 
Alışveriş sergileri 11 Ağustos Salı gününden itibaren kurulup hafta boyunca açık kalmıştır. Söz 
konusu sergiler Gazi Paşa Caddesi boyunca (Kütüphane önünden başlayarak eski Alemdar 
Okulu köşesine kadar), Kaymakam Abdurrahman Bey İlköğretim okulu önü ve Kaymakamlık 
önüne yerleştirilmiştir. Eski Alemdar Okulu boş arsasına da lunapark açılarak çocukların ve 
gençlerin ilgisine sunulmuştur. 
 
Ayrıca bu yıl ki festival etkinlikleri, ülkemizin içinde bulunduğu terör olayları ve bunun 
neticesinde her gün vatan evlatlarımızın şehit düşmesi nedeniyle eğlence bölümü azaltılmış bir 
şekilde programlanmıştır. Repertuarında sadece hareketli parçalar olan bazı sanatçılarımız 
çiçek verilerek geldiği için teşekkür edilerek sahneye çıkarılmamıştır. 
 
12 Ağustos 2015 Çarşamba  
Saat 21:00’de Yalvaç Anlatan Meydanına kurulan sahnede İsmet Ünlen’in katıldığı halk konseri 
düzenlendi. Programda ismi bulunan Gözde Gül adlı sanatçı ise repertuarının hareketli 
parçalardan oluşması nedeniyle sahneye çıkarılmadı. Konser sonrasında sanatçılara Belediye 
Başkanı Halil Hilmi Tütüncü tarafından çiçek buketi sunuldu.  
 
13 Ağustos 2015 Perşembe  
Saat 14:00’te Festival komitesi üyelerinin bazıları, Belediye Başkanı, belediye meclisi üyeleri ve 
İl Genel Meclisi üyelerinin bazılarının katılımı ile bir heyet halinde alışveriş sergileri gezildi. Stant 
açan esnaf tek tek ziyaret edilerek hoş geldiniz denildi. 
 
Saat 15:00 de aynı heyet tarafından, Yalvaç Müzesinde Yalvaç Fotoğraf Grubu tarafından 
hazırlanan “Yünüm Böget“ fotoğraf sergisi açılışı yapıldı. Sergiyi gezen heyet üyeleri ve halka 
tek tek resimler hakkında bilgi veren Grubun başkanı Adem Ağuş’a, sergi çıkışı Belediye 
Başkanı Halil Hilmi Tütüncü tarafından teşekkür belgesi verildi. Sergide Adem Ağuş’un yanı sıra 
Mahmut Toprak, M. Ejder Tepret, Ender Bayındır, Mustafa Yüce, Derya Düzenli, Emel Sarıgül, 
Süleyman Uçan ve R. Kubilay Yener’in toplam 25 adet fotoğrafı yer aldı. Sergi festival süresince 
açık kaldı. 
   
Saat 21:00’de Yalvaç Anlatan Meydanında Kaan Canbağ ve Sevgi Erbaş’ın katıldığı halk 
Konseri düzenlendi. Konser sırasında sanatçılara Belediye Başkanı tarafından çiçek buketi 
sunuldu.  
 
14 Ağustos 2015 Cuma 
Saat 11:00’de Devlethan camiinde Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunup, Cuma namazı sonrası 
da Devlethan ve Yeni Camii’de halka pilav ve helva dağıtıldı. 
Saat 14.00’te Çınaraltı karşısında Demokrasi Meydanında kurulan kürsü ve protokol alanında 
Festival Açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Isparta Vali vekili Bekir Sıtkı Hanlıoğlu, Kaymakam vekili 
Gelendost Kaymakamı İsmail Demir, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ve protokol üyeleri 
katıldı.   Önce sunucu tarafından festival programı okundu, ardından saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı söylendi. Daha sonra sırasıyla Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, Kaymakam vekili 
İsmail Demir ve Isparta Vali vekili Bekir Sıtkı Hanlıoğlu tarafından açılış konuşmaları yapıldı. 
Konuşmaları takiben Akşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın gösterisi izlendi. Kortej Geçişi 
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öncesi, belediyeye yeni alınan araç ve iş makineleri için kurban kesildi, ardından kortej geçişi 
gerçekleştirildi. Törenin sonunda ise, Mehter Takımı eşliğinde yine şehitlerimiz için Türk bayraklı 
yürüyüş düzenlendi. Çınaraltı’ndan başlayan ve belediye binası önünde son bulan yürüyüşe, 
törene katılan protokol üyeleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. 
Saat 18:00’de Anlatan Meydanda çocuklara yönelik, sunuculuğunu Gülşah İnanıcı’nın yaptığı 
ödüllü yarışmalar düzenlendi.  İlköğretim seviyesindeki çocukların katıldığı etkinlikte şarkı 
söyleme, İstiklal Marşı okuma, taklit yapma, dans ve sandalye kapmaca gibi oyunlara katılan 
çocuklara uçurtma, top, belediye logolu tişört, lunapark jetonu ve kırtasiye malzemesi bulunan 
hediye paketi verildi. Programa gelen tüm çocuklara belediye tarafından getirtilen pamuk 
şekerciden ücretsiz olarak pamuk şeker ve limonata ikram edildi. 
Saat 21.00’de Açık Pazar yerinde kurulan sahnede önce Hatice Bozkuş ardından da Ankaralı 
İbocan’ın katıldığı ücretsiz halk Konseri gerçekleştirildi. Konser sırasında sanatçılara Belediye 
Başkanı tarafından çiçek buketi sunuldu.   
 
15 Ağustos 2015 Cumartesi 
Saat 13:00’te Yalvaç Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelinde “Geleneksel Yalvaç 
Yemekleri ve Hamursuz Yarışması” gerçekleştirildi. Toplam 15 kişinin katıldığı etkinlikte her 
kategorinin birincisine bir küçük altın, diğer dereceye girenlere ise çeşitli hediyeler verildi.  
Mevlüt Püren, Arifkadın Uzel, Tayfun Sönmez, Asuman İnanıcı ve Yadigar Büyükuslu’dan 
oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Mahalli yemek dalında Fasulye boranisi 
yemeğiyle Emine Ellidirhem; Hamur işleri dalında  kabak böreği ile Emine Ellidirhem; Tepsi 
börekleri dalında su böreği ile Lütfiye Çoban; Tatlı dalında da saraylı ceviz tatlısı ile Asiye 
Özen birinci olarak altın hediyelerini aldılar. Birincilere ödüllerini veren Başkan Halil Hilmi 
Tütüncü  küçük altının yanı sıra, Yalvaçın Sakin Şehir kinliğini vurgulayan,  Sakin Şehir simgesi 
birer de porselenden salyangoz biblosu hediye etti. 
Saat 14:00’te Belediyemiz tarafından yeni hizmete sunulan Opet benzin istasyonunun açılışı 
yapıldı. İstasyonun açılışı Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü ve Opet bölge yetkilileri 
tarafından gerçekleştirildi. 
Saat 18.00’de Pisidia Antiokheia Antik Kenti Gezisi düzenlendi. Gezi, kazı ekibi tarafından 
görevlendirilen uzman rehberliğinde gerçekleştirildi. Geziye katılmak isteyenler için Belediye 
önünden otobüs kaldırılan etkinliğe 75 kişi katıldı. Antik kentin karşılama merkezinde toplanan 
vatandaşlara topluca hareket ederek hem antik kentin yapıları hem de yeni kazı alanları 
gezdirildi. Gezi sonunda geziye katılan vatandaşlar yine otobüsle kent merkezine bırakıldı. 
Saat 21:00’de Açık Pazar yerinde kurulan sahnede önce Zülal Ayla ardından da Mustafa 
Yıldızdoğan’ın katıldığı ücretsiz halk Konseri gerçekleştirildi. Konser sırasında sanatçılara 
Belediye Başkanı tarafından çiçek buketi sunuldu.   
 
16 Ağustos 2015 Pazar 
Saat 11:00’de Anlatan Meydanda Toplu sünnet Şöleni ve Sünnet Mevlütü gerçekleştirildi. Toplu 
sünnet şölenine Yalvaç merkez ve Yalvaç’a bağlı köylerden olmak üzere toplam 33 çocuk 
sünnet kıyafeti giydirilerek sünnet ettirildi. Sünnet Mevlidi, ilçe müftülüğü tarafından 
görevlendirilen (Mevlüt Sücüllülü, Alper karaca, Levent Metlek, Yusuf Ali Ulucan) dört imam 
hatip tarafından okundu. Sünnet kıyafetleri belediyemiz tarafından alınarak ücretsiz verildi ve 
yine sünnetleri de Yalvaç Devlet hastanesi tarafından ücretsiz olarak yapıldı. Başkan Tütüncü, 
çocuklara birer küçük altın hediye etti. Mevlüt sonunda da aileleri ile birlikte faytonlara 
bindirilerek kent içinde gezdirildi.  
Saat 12:00’de Hıdırlık Tepesinde Trap Atışları Turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvaya 47 avcı 
katıldı ve saat 17:00’ye kadar süren mücadele sonunda 1. Uğur Akdoğan, 2. Mehmet Emin 
Arıcan ve 3. Ali Osman Mercan oldu. Dereceye girenlere birer katılım plaketi ve sırasıyla 
otomatik tüfek, havalı tüfek ve avcı yeleği verildi. 
Saat 21:00’de Yalvaç açık Pazar yerinde kurulan sahnede önce Merve İlçi ardından da İsmail 
YK’nın katıldığı ücretsiz halk Konseri gerçekleştirildi. Konser sırasında sanatçılara, 
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organizasyon ekibine ve festival komitesine Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü tarafından 
plaket ve çiçek buketi sunuldu.  Konserin sonunda ise havai fişek gösterisi düzenlendi. 
 
13-“Hala Çocuk” konferansı: Sosyal Sorumluluk projesi yürüten sivil toplum örgütü 
niteliğindeki İstanbul Dolmabahçe Rotarack ve Rotary Kulüpleri tarafından Belediyemiz işbirliği 
ile 05 Aralık 2015 Cumartesi günü, “Hala Çocuk” adlı bir konferansı düzenlendi.  
Çocuk yaşta evliliklerin sakıncalarını konu alan ve halkı bilinçlendirmeyi amaçlayan konferans 
Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonunda saat 13:00’de gerçekleştirildi. 
 
14-Toplantı katılımları; “Hayat Boyu Öğrenme”, “Okullar Hayat Olsun”, “Antalya Fuarları Road 
show” vb. toplantılara belediye adına katılım sağlandı. Toplantılarla ilgili raporlar başkanlık 
makamına sunuldu. 
 
15-Kavşak ve parklarda bulunan isim panolarının yeniden baskıları yaptırıldı. 20 adet 
panonun baskıları yenilendi 
. 
16-Yeni hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planına tescilli yapılar ve sit alanları konusunda 
destek sağlandı ve Arkeoloji raporu hazırlandı. 
 
17-Sakin Şehir konusunda bilgi talebinde bulunan üniversite öğretim üyelerine, basın 
kuruluşlarına ve başvuru yapmayı düşünen belediyelere bilgi ve belge sunuldu. 
 
18-Restorasyon Çalışmaları 
- Tarihi Osmanlı hamamı restorasyon çalışmaları kapsamında 2015 yılı içerisinde, Isparta 
Valiliği İl Özel İdaresinden sağlanan ödenek kapsamında; soyunmalık bölümünün ahşap kapı 
pencere doğramaları yerine takılmış, ahşap bölümlerin ahşap koruyucu boyaları ve soyunmalık 
yapısının iç ve dış cephe boyaları yapılmıştır. Soyunmalık bölümünün elektrik armatürleri yerine 
monte edilmiş ve pencere camları da taktırılmıştır. Bu kapsamda soyunmalık bölümündeki 
çalışmalar tamamlanmıştır.  
- Pansiyon 2 nin yıkık olan 15 metre uzunluğundaki bahçe duvarı örülerek sıvandı. Duvarın 
üzeri de kiremit döşendi. 
- Kaş Mahallede bulunan kent Müzesi yapılmak üzere satın alınıp restorasyonuna başlanan 
tescilsiz iki evden 116 ada 13 parselde kayıtlı iki katlı kerpiç ve ahşap malzemeli eski ev, 
11.06.2015 tarihinde, akşam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden 
şiddetli yağışın etkisiyle gece saatlerinde kendiliğinden yıkılmıştır. Konu emniyet müdürlüğü ve 
itfaiye personeli ile birlikte tutanak altına alındı. Yıkılan evin nitelikli ahşap kısımlarının bir 
bölümü toplanarak diğer restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere akköprü şantiyesinde 
belirlenen bir bölüme istiflendi.  
116 ada 12 parselde kayıtlı iki katlı kerpiç ve ahşap malzemeli eski evde ise çökmüş olan hanay 
tavanı 2015 yılı çalışma programı dahilinde onarılarak sağlamlaştırıldı.  
 
Diğer Çalışmalar 
-Özel kalem ile birlikte Dini ve Resmi bayramlar başta olmak üzere, çeşitli etkinliklerin duyurusu 
için sms gönderildi 
-Festival başta olmak üzere önemli günlerde cadde ve meydanlara asılmak üzere 100’er adet 
kırlangıç türündü Türk  bayrağı ve belediye logolu bayrak alındı. Bayraklar, önemli günlerde 
bayrakları kent merkezine asıp indiren birim olan İtfaiye Müdürlüğüne verildi. 
-Talepte bulunan çeşitli kurum ve derneklere düzenledikleri sergilerde kullanılmak üzere şövale 
verildi. 
-ihtiyaç olan yerlere takılmak üzere ve arızalı olanları değiştirmek için 26 adet hoparlör ve 
bunların grup olarak bağlandığı 9 adet de telsiz alıcı cihaz satın alındı. 
-Rampalı Çarşı zemin katında oluşturulan Belediye Spor okulunun boya ve badanası yapıldı. 
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-Yalvaç Ural Kütüphanesi ve M. Bilgin Sanat Evi Yalvaç Yükseköğrenim Derneğinden geri 
alındı. 
-Belediye çalışmalarına anlatır dergi bastırıldı. 
 
KONUT YATIRIM HİZMETLERİ 
 
Belediye'ye Ait Lojman ve Binaların Bakım ve Onarım Projesi 
-Masır parkı çatı tamiri 250 m2 
-Kuşçular parkı sıva derzi 203 m 
-Kuşçular ve Masır parkında çatı tamiratı yapıldı. 
-Kaş mahalle fırınının sosyal tesis kısmı boyama işi yapıldı. 
-Dede önü fırınının sosyal tesis kısmı boya işi yapıldı. 
-Rampalı çarşı boya işlemleri yapıldı. 
-Belediye sarayında muhtelif yerler boyandı 
-Sücüllü kavşağında bulunan belediye lojmanlarının yıkımı gerçekleştirildi 
 
TURİZM  YATIRIM VE HİZMETLERİ 
 
Çınaraltının Yeniden Cephe ve Çevre Düzenlemesinin Yapılması 
-Çınaraltı meydanında cephe ve çevre düzenlemesi projesi kapsamında çerçeve değiştirme 
çalışmaları bitmiştir. 
 
Deri Fabrikasının 4 yıldızlı Otel Yapılması 
-Hisarardı yolundaki otel inşaatı etrafına güvenlik amaçlı 215 m uzunluğunda sac kaplama 
yapıldı 
 
SPOR YATIRIM HİZMETLERİ 
 
Cumhuriyet Mahallesinde engellilere yönelik park yapılması 
Cumhuriyet Mahallesi Yürekli Sokakta bulunan ‘Herşeye Rağmen Yaşam Sevinci Özürlüler 
Parkı’ nın ismi  ‘Yaşam Sevinci Parkı’ olarak değiştirildi. Engellilere yönelik olarak düzenlenecek 
parkta çalışmalara başlandı. 
 
Mahallelere Semt oyun alanları ve park kurulması projesi 
-2015 yılı içerisinde Abacılar mahallesi çevre yolu kenarında ki 8680 m2 alana masal park 
projesinde bulunan keloğlan, pamuk prenses, kale oyun parkı lir tırmanma,  engelli oyuncakları, 
masal ağacı, sindirella, pinokyo, havuz, mantar kafe, mantar evi yerlerine monte edilmiş olup 
parkta peyzaj çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca engellilere yönelik bay-bayan wc yapılmış 
olup, parkın güvenliği için bekçi kulübesi de tamamlanmıştır.  
 
Tüm Spor Dallarının Geliştirilmesi için Malzeme Verilmesi ve Yaz Okulları Açılması 
-Belediyemiz karate kursu başlamıştır ve diğer branşlarda ilçemiz çocukların ve gençlerin 
gelişimleri için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 
İmar Planında çevre yolundaki spor alanlarının yapılması 
-Abacılar mahallesi  park sokakta bulunan spor alanın dolgu tesfiye işlemleri tamamlandı. 
 
İmar Planına uygun olan yerlere yürüyüş ve bisiklet yollarının yapılması 
-Eski mahalle çay kenarında yapılan düzenlemede yürüyüş yolu yapılarak, bisiklet yaolu 
yapılacak alan belirlendi 
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Okullarda hayat var projesi kapsamında okullarında yanlarında bulunan parkların 
düzenlenmesi içlerine spor alanları ve yöresel çocuk oyunlarının çizilerek oynanış 
şekillerini anlatır panolarla birlikte konulması 
-Gazipaşa ilköğretim okul bahçesi 2500 m2. 
-Fatih ilköğretim okul bahçesi 2500 m2.  
-Kaymakam Abd. Bey ilköğretim okul bahçesi 200 m2. İlçe merkezdeki okullara toplam 5200 
m2 asfalt dökülmüştür. 
 
TİCARİ YATIRIMLAR 
 
Otopark Ve Hamam İş Merkezi İnşaatını Bitirilmesi 
-İnşaat bitirilmiş olup kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca hamam kısmı kiraya 
verilmiştir. 
 
Zafer Mahallesinde Lojmanlarının yıkılması ve Apart Yapılması 
-Lojmanların yıkımı gerçekleştirilmiştir.. 
 
Yeni Akaryakıt İstasyonu Kurulması 
-Yapımı için sözleşme yapıldı 
 
Fabrika binası yapımı 
-Kazan dairesi, torna odası ve eski kazan dairesi ile fab. Binası arasında kalan bölgeyi eşit 
seviye getirmek için toplamda 445 m2 hasır demir döşendi ve ortalama 12 cm taban beton 
döküldü. 
- 3.5 m derinlikte perde duvarlı 90 m2 alana sahip havuz yapıldı 
- 50 m uzunluğunda 50 cm derinliğinde kanal yapıldı ve bu kanala korge boru döşenerek 
kanalizasyona bağlandı. 
- Fabrika binası tabanına 5400 m2 yüzey sertleştirici ile  helikopter beton döküldü. 
- İdari binalarda ve tarak çukurlarında 1200 m2 makina sıva alçısı yapıldı. 
-İdari binalarda ve dışardaki binalarda olma üzere 2350 m2 kaba, kaba+ince sıva yapıldı. 
-İdari binaların tabanına 670 m2 şap atıldı 
- Toplamda 1870 m2 sıvaların altına file kullanıldı. 
-İdari binalarda kalorifer tesisatı ve petekler döşendi 
-İdari binalarda pis su ve temiz su tesisatı döşendi 
-İdari binaların ihtiyaç duyulan yerlerinde 1400 m2 fayans döşenmiştir. 
-325 m2 asma tavan taşıyıcı sistemi tamamlandı. 
-Fabrika binası içerisinde muhtelif yerlerde 175 m2 duvar örüldü. 
-İdari binaların pencerelerine demir profillerden kör kasa imalatı yapıldı 
-İdari binaların doğramaları alüminyum ve pvc den ısıcamlı jaluzili olarak yapıldı 
-167 m bordür çekilmiştir. 
-250 m Büz Döşenmiştir. 
- 100 m3 Toprak Serildi. 
- 24 m yağmur suyu. 
- 6 ad 1,8m*1,8m ebatlarında panel kesimi 
- 6 ad 0,5m*0,5m ebatlarında panel kesimi 
- 5 gün kazan kesme işi 
- 443 m2 asma tavan işi yapıldı 
- 50 m3 harfiyat alındı 
- 6300 m2 alan fabrikanın içi temizlik yapıldı. 
- 105 m2 çatı sökme işi yapıldı 
- 350 m2 sundurma için mütemadi temel yapıldı 
- 7 m yüksekliğinde 350 m2 sundurma yapıldı. 
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- 60 metretül küpeşte yapıldı 
- 50 adet 1,2 m boyunda granit merdiven basamağı yapıldı  
- 25 adet 1,2 m boyunda bej mermer merdiven basamağı yapıldı. 
-Sundurmanın zeminine ve uzantılarına 400 m2 hasır demir döşenerek helikopter beton atıldı 
-Fabrika binasının köşesine 15 m2 Bekçi kulübesi yapıldı. 
-Trafo ile fabrika arası 350 m yeraltı kablosu döşenmiştir. 
-Fabrika yanına 1000 m3 toprak dolgu yapılmıştır. 
-Fabrika Binası etrafına 294,82 m uzunluğunda bahçe duvarı yapılmıştır. 
-Fabrika binasının arkasına 350 m2 sundurma yapıldı. 
-Fabrikanın binasının yanına 45 m2 üzerine 6 m yüksekliği olan 2 katlı betonarme bina      
 kompresör odası yapıldı 
-Fabrikanın binasının yanına 140 m2 üzerine 6 m yüksekliği olan tek katlı betonarme bina torna 
atölyesi yapıldı 
-Fabrikanın binasının yanına 115 m2 üzerine 6 m yüksekliği olan tek katlı betonarme bina  
kazan dairesi yapıldı 
-Fabrikanın binasının yanına 264 m2 üzerine 6 m yüksekliği olan tek katlı betonarme bina ilave 
kazan dairesi yapıldı 
-Fabrika binasının yanında bulunan kompresör odası, torna atölyesi, kazan dairesi, ilave kazan 
dairelerinin tamamı ve boşluk kalan kısmının üstü 627 m2 çelik konstrüksiyon çatı yapıldı 
-Kompresör odası, kazan dairesi, torna atölyelerinin kapı ve pencereleri demir doğrama olarak 
yapıldı 
 
XI SANAYİ YATIRIMLARI 
 
Deri Küçük Sanayinin Çevre Düzenlemesi ve Alt Yapısının Tamamlanması 
-Küçük deri sanayi sitesinin etrafındaki yollar dolgu ve tesviyesi yapıldı, stabilize malzemeyle 
sıkıştırıldı. Küçük deri sanayi bölgesi ile Isparta yolu arasında kalan yeşil alana ormandan ağaç 
sökme makinası ile nakledilerek yetişmiş ağaçlar dikildi ve halen dikim çalışması devam 
etmektedir. 
 
XII SOSYAL YATIRIM HİZMETLERİ 
 
Tüm Umumi Tuvaletlerin Eksiklerinin Tamamlanması Bakım Ve Onarımı 
 
İlçemizdeki Eski camii ve yeni camii umumi tuvaletler dolaşılarak bütün eksiklikleri tespit edilmiş 
(fayans, batarya, pisuvar, kapı, ayna,tezgah vs.) eksiklikler tamamlanarak bakım ve onarımları 
yapılmıştır. 
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MALİ HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ 
 
5393 Sayılı Belediye Kanunun yasa ve yönetmelikleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu 
yasa ve yönetmelikleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Yasası, Mahalli İdareler Bütçe ve 
Muhasebe Usul Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu,  
Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu, 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu yasa ve 
yönetmelikleri ve diğer ilgili kanunlar ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu çerçevesinde; 
 
*Mevzuatı uyarınca belirlenen bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı 
hazırlamış ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini 
sağlamıştır.  
*Bütçe kayıtlarını tutmuş, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamış, değerlendirmiş ve 
bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamıştır.  
*İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirilmiş, gelir ve alacaklarının takip ve 
tahsil işlemlerini yürütmüştür.  
*İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 
cetvellerini diğer birimlerle müşterek olarak hazırlamıştır. 
*Belediyenin diğer birimler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmüş ve 
sonuçlandırmıştır.  
*Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama 
yetkililerine gerekli bilgileri sağlamış ve danışmanlık yapmıştır.  
*Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmıştır. Gelirlerin ve alacakların 
tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile 
emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin 
kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleri yapılmıştır. 
 
 
B- PERFORMANS BİLGİLERİ   
 
1-FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ: 
 
Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü Gelirleri doğrultusunda borçlarını ödemekte 
kanunlar ve yasalar doğrultusunda proje ve çalışmalarını yapmaktadır. 

 
2-PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU: 
 
Ülkemizde kamu idarelerinde yaşanan ekonomik kriz ve belediyemizin geçmiş yıllardan gelen 
borçlarından dolayı sıkıntılar olmasına rağmen verilen bütçenin  %  84,40 ı kullanılmıştır.  

 
3-PERFORMANS SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 
 
2015 Yılında Mali Hizmetler Müdürlüğü ile İşletme Müdürlüğü; 
Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade 
edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve 
diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmış devlete olan 
borçlarını zamanında ödemiştir. 
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ZABITA AMİRLİĞİ 
 
             Zabıta Müdürlüğümüz 1 Zabıta Müdürü, 1 Zabıta amir Vekili, 1 Zabıta Komiser Vekili,  5 
Zabıta Memuru, 1 Zabıta personel V.H.K.İ. Birimimize bağlı 1 adet Pick-up ford minibüs ve 1 adet 
renault taksi ile 365 gün 24 saat hafta içi gündüz tam kadro hafta sonları ve mesai günü mesai 
dışında kalan zamanlarda nöbetçi zabıta görev yapmaktadır.  
            

Mülki İdare Amiri, Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetleri ile ilgili emirler 
yerine getirildi. Zabıta Müdürlüğümüze resmi kurumlardan ve vatandaşlardan yazılı olarak gelen 
688 (altı yüz seksen sekiz) adet evraklardan cevap verilmesi gereken  446 evrak yazılı cevap 
verilmiştir. Şifai olarak iletilen sorunlar yerinde kontrolleri yapılarak ilgili kanun ve yasalar 
çerçevesinde işlemler yapılmıştır. (ALO 153) hattına gelen ihbarlar değerlendirilerek 
vatandaşlarımızın sağlık huzur ve esenliğini sağlamak amacı ile büyük bir özveri ile 
çalışılmaktadır. Belediyemizce yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyemizin 
mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediyemiz zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii 
olan görevleri yapıldı.   

 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte yapılacak yasal işlemler kapsamında, 3194 sayılı 

İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediyemiz ve mücavir alan sınırları içinde 
güvenlik tedbirleri alınarak yıkılacak derecedeki binaları boşalttırılmasında, yıkım kararlarının 
uygulanmasında gerekli tedbirler alındı. Ruhsatsız yapılan inşaatlar tespit edilerek ve derhal 
inşaat durdurularak belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak 
düzenlendi. Açıkta bulunan Kanalizasyon şebekeleri ana şebekeye bağlatıldı. Hafriyat atıklarının 
müsaade edilen yerler dışına dökülmesi önlendi.  

 
Zabıta müdürlüğü ekipleri ile  fen işleri müdürlüğü  ekipleri birlikte cadde, sokak, 

bulvarların kontrolleri yapılarak mazgalları olmayan  mazgallar konmuş deforma olan mazgallar 
yenilenmiştir. Yola bakan binalar önünde bodrum kapağı açılan binaların kapakları 
kapattırılmıştır. Mahalle cadde sokak ve bulvarlarda  gerek yaya gerekse araç trafiğini aksatacak 
durumda olan ağaç dalları budanmıştır.       Belediyemiz karar organları tarafından alınmış 
kararları, emir ve yasakları uygulandı ve sonuçları takip edildi. Ulusal bayram ve genel tatil 
günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılan törenlerin gerektirdiği hizmetleri yerine getirdik.  Milli 
Bayramlarda iş yerleri kontrolleri yapılarak bayrak asılması sağlandı. 2015 yılı içerisinde yapılan 
Hıdırellez, Yalvaç Psidia Antiocheia Kültür, Turizm ve Sanat Festivali organizasyonları içerisinde, 
Milli Bayramlar ve Dini Bayramlarda da halkın sağlığı esenliği yönünde denetim ve kontroller 
yapılmıştır. 

 
          Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin 
koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 
ilgili maddelerince gerekli denetimler ve kontroller yapılmış olup 22 (22) adet şahıs ve tüzel 
kişiliklere idari yaptırım ceza işlemleri uygulanmıştır. 3.578,00TL idari  para cezası tahakkuk 
ettirilmiştir, 2559 sayılı polis vazife kanunun “İşyeri açma ve çalışma ruhsatı” ilişkin  6,maddesi 
gereğince belediye encümeninden 13.572,00 TL para cezası tahakkuk ettirilmiş Toplamda 
17.150,00TL tahakkuk etmiştir. Yapılan işyeri denetimlerinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 
27 işyerine işyeri açma ve çalışma ruhsatını alması için süre verilmiş 19 işyeri verilen sürede 
ruhsatlarını almış, 3 işyeri verilen süre içerisinde işyerlerini boşaltarak işi terk etmiş,  verilen 
süresi dolan 5 işyeri açma ve çalışma ruhsatı  işlemlerini tamamlayıncaya kadar mühürlenmiş, 
mühürlenen işyerleri ruhsatlarını alınca tutanakla açılmıştır. 
 
            93 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi 
müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlendi. 
3572 sayılı Kanun kapsamında, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 
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Yönetmelik ve buna bağlı çıkarılan değişiklik yönetmelikleri gereğince Belediyemiz sorumluluk 
alanı içinde bulunan işyeri sahiplerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı müracaatları, mevzuat 
çerçevesinde değerlendirilip gerekli işlemler yapılmış, bu faaliyet dönemi içinde  73 (yetmiş üç) 
İşyerine Sıhhi Müessese, 18  (on sekiz) İşyerine III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese,  8 (sekiz) 
İşyerine II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ve  1(bir) İşyerine Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri 
sınıflarında olmak üzere toplam 100 (yüz) İşyerine, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
düzenlenerek  verilmiştir.   
 

Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olundu. Çöp 
kutuları ve atıklarının eşelenmesi önlendi. Kış aylarında hava kirliliği önleyici tedbirler alınmakta 
kömür satışı yapan işyerleri denetimi yapılmıştır. 

 
Pazartesi günleri İlçemizde kurulan pazar yerinde yer düzenlemeleri yapılmış,  Zararlı 

işgaller engellenmiş ve rutin kontroller yapılmıştır.  
 

           1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve 
Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 
ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde 1 
zabıta memuru görevli olarak denetimlere katılmıştır.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 İlçemiz dışından gelen ve ilçemizde bulunan dilencilerin dilenmeleri engellenerek şehir 
dışından gelenlerin şehir dışına çıkarılması sağlanmıştır. Belediyemiz Ölçü Tartı Ayar Memurluğu 
ile birlikte ölçü ve tartı aletleri denetlendi, Yurda kaçak giriş yapan damgasız ve mühürsüz ölçü ve 
tartı aletlerine, vasfını kaybetmiş kilolara el konulmuştur ve damgasız ölçü tartı aletlerinin 
damgalatılması sağlanmıştır. Belediye’ye su borcu bulunup da uzun süreli ödemeyen 
mükelleflerin Mali Hizmetler Müdürlüğünce su sayaçlarının mühürlenmesi işlemlerine yardımcı 
olundu. 5846 sayılı Kanun kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, 
kaset, Cd,Vcd ve Dvd gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım,  ve benzeri yerlerde 
satışına izin verilmedi. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre 
belediyemiz alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olundu. Cadde, 
sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar 
satıcıları men edildi. İlçe merkezinde afiş, el ilanı ve broşür kontrol ve denetimleri yapılarak izinsiz 
olarak asılanlar ve dağıtılanlar toplatıldı.  

 
394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerleri kontrol 

edildi. Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı almaları sağlandı. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, 
taksitli ve kampanyalı satışlar konularında denetim ve kontroller yapıldı. 4109 sayılı Asker 
Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla 
belediyemize müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapıldı. 2464 sayılı 
Belediye Gelirleri Kanununa göre işgaliye ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olundu.  

         
4207 sayılı (değ.5727say.K) “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü 

Hakkında Kanun” ile birçok kurum ve kuruluşa yükümlülükler getirilmiştir. Bu Çerçevede İlçe 
merkezinde Kaymakamlık kanalı ile oluşturulan İlçe Tütün Kontrol Biriminde görev yapmak üzere 
belediyemizi temsilen Zabıta Memurları görevlendirilmiş olup  denetimler sürdürülmektedir. 

 
3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre imhası 

gereken hayvanların itlafına yardımcı olundu. Bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde 
imhasını yaptırıldı. Mezbaha  dışı hayvan kesimleri ve yetkili mercilerin kararları doğrultusunda 
belirlenen yerler dışında kurban kesilmesi önlendi.  

  48 



 
  

İlçe Merkezimizde bulunan At Araba sürücülerinin arabalarının genel bakımını 
yaptırmaları, plakasız, torbasız, süpürgesiz olarak trafiğe çıkmamaları, atık bez torbalarını 
düzgün yaparak dökülmesini önlemeleri, yollara, caddelere dışkı atıklarını atmamalarını, çevre 
sağlığı ve temizliği açısından bu kurallara titizlikle riayet etmeleri, At Arabalarında sakat, yaşlı 
veya hastalıklı At’larla hizmet verilmemesi yönünde kontroller yapılmaktadır. 

 
İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim 

yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret 
edildi. Ekmek, hamursuz,  ve pide gramajları kontrol edildi. 

 
 Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, 

meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimler yapıldı. 
Belediyemizce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit edildi. Belediyemizce 
yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini alındı. Otogardaki  otobüslerin fiyat ve 
zaman tarifelerini denetlendi. Beldemizin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olundu. 

 
Şehir içi halk otobüslerine 65  Yaş üstü  vatandaşların kimlik kartlarını göstererek, engelli 

vatandaşların  engelli kimlik kartları ile ücretsiz  seyahat yapmaları için şehir içi halk otobüsü 
müstecirlerine tebligat yapılmıştır. 

 
Zabıta müdürlüğü ekiplerince Hilal Kart yardımı için mahallelerde ön tarama yapılarak 178 

muhtaç kişi için ön tespit yaparak hilal kart komisyonuna hazırlık işleri devam etmektedir.  
 
Belediyemizce hazırlanarak yürürlüğe konan, Yalvaç Belediye Başkanlığı Mahalle Fırınları 

Yönetmeliği, Yalvaç Belediye Başkanlığı Umumi Tuvaletler Yönetmeliği ve Hurda Ticareti 
Yapanların Uyması Gereken Yönetmelikleri gereğince  denetimler ve kontroller sürdürülmektedir.   

 
Zabıta Müdürlüğü Temizlik Hizmetleri:          
Temizlik hizmeti görevleri: 
Zabıta Müdürlüğüne  Temizlik hizmetlerinde 1 Büro görevlisi , 1 Yönetici (çavuş) 1 

personel  (onbaşı), 8 personel şoför, 1 Personel İş makinesi oparatörü,12 personel  kamyon 
arkacı, 9 personel kamyon işçisi, 2 personel kolorifer işçisi, 2 personel otogar işçisi(bekçi), 
toplam  37 temizlik hizmetleri personeli ile görevini   2 adet vakumlu yer şüpürge aracı,  4 çöp 
toplama kamyonu, 1 11/11/2015 ten itibaren kiralık çöp toplama kamyonu, 1 adet traktör 
süpürge aracı, 1 adet çok amaçlı kepçe ve süpürge aracı, 1 adet damper kasa kamyon, 1 adet 
fiat pikap araçla hizmet vermekte olup 2016 yılından itibaren kullanılması için 4 adet sıfır çöp 
toplama aracı alınmıştır.  

   
Temizlik hizmeti görevleri: 
Zabıta Müdürlüğü Temizlik Hizmetleri ilgili kanun, tüzük ve genelgeler ile Belediye 

Encümeni, Belediye meclisi, kararları doğrultusunda ve Belediye Başkanlığımızın verdiği yetki, 
Yönetmelik, tamim ve talimatlar çerçevesinde “ Şehir içi genel temizlik hizmetleri ve Belediyemiz 
sınırları içerisinde çöp toplama, süpürme, yıkama ve çöp depolama sahasına götürmekle 
sorumludur” 
  Mahalle, bulvar, cadde, sokak, refüj, park, bahçe ve imar planındaki mesire yerlerini 
çevrelerini, pazar yerlerini; mevsim şartlarına göre cüruf, kar, buz, yaprak ve genel temizliğinin 
yapılması, yıkanması, el ve makine ile süpürülmesi, katı atıkların toplanması, depolama 
sahasına götürülmesi veya naklettirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak. 
  Sel, yangın ve benzeri afetlerden dolayı meydana gelebilecek çevre kirliliğini ortadan 
kaldırmak, kaza yerlerini temizlemek, resmi bayram, özel günler ile protokol programları 
dâhilinde tören bölgelerinin çevre temizliğini yapmak veya yaptırmak, diğer birimlere yardımcı 
olmak.  
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            Halkın çevre ve temizlik konularında bilinçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla 
konferanslar, seminerler düzenlemek, eğitici, ilan, broşür ve dergi hazırlamak veya hazırlatarak 
yayınlatmak. 
            Belediye meclis, kararları encümen kararları ve Başkanlık oluru ile Kamu İhale Kanunu 
çerçevesinde hizmet alımları yapmak, iş programları hazırlamak, kontrol ve denetim hizmetlerini 
yürütmek. Haşerelerle ilaçla mücadele yapmak, larva mücadelesi yapmak. 
  Görevlerin gerektirdiği doküman evrak, dosya, faaliyet ve bilgilendirme raporlarını 
hazırlamak, kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek.              
 Araç Gereçler: 
 Belediyemiz Temizlik hizmetleri bünyesinde 1 adet Pikap,4 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu, 
1adet çöp toplama kamyonu  ağustos ayından itibaren kiralama yolu hizmet vermiştir. 2 adet 
vakumlu süpürge kamyon aracı, 1 adet traktör çeker süpürge, 2 adet traktör, 1 adet 
Puruzuvatör, 1 adet sisleme cihazı, 1750 adet çöp konteyneri mevcuttur. Ayrıca tamiri mümkün 
olan çöp konteynırları belediyemiz kademesinde tamir ve bakımı yapılmıştır. Kağıt toplama 
sepetleri ile merkezde bulunan işyerleri önlerine muhtelif yerlere 35 adet konmuştur. 
       Anbalaj atıkları yönetim planı  Çevre ve şehircilik bakanlığında internet ortamımda 
onaylatılmıştır. Melek ambalajla yapılan protokol gereği ambalaj atıkları sözleşmesi devam 
etmektedir. 

Pil toplama kutuları çarşı içerisinde bazı noktalara konmuştur. 
Başı boş köpeklerin  yiyecek ihtiyacını gidermek için Ekmek toplama sepeti 80 adet 

yaptırılmış 80 adedi montesi yapılmıştır. 
 
    --Çöp Kamyonları; 

- İlçemizde 28 mahallede bulunan 1300 adet çöp konteynırın günde 1 kez, Şehir merkezi 
ve ticari sahalarda bulunan 450 adet çöp konteynırın günde 2 kez boşaltılmıştır. 

- Boşaltılan Çöp konteynırı yaz aylarında haftada 1 gün ilaçlanmıştır. 
- Temizlik işlerinde kullanılmakta olan 4 adet çöp kamyonumuz ve 1 adet kiralık çöp 

kamyonu, 2 adet traktörümüzle günde 22 ton civarında çöp toplanarak, çöp toplama alanına 
nakli gerçekleştirilmiştir. 

--Traktör Ekibi; 
-Kış aylarında çöp kovalarının yanında biriken çöplerin alınması         
- Yıpranan çöp kovalarının kademeye götürülmesi, tamiri yapılan kovaların yerlerine geri 

götürülmesi. 
-Tüm çöp kovalarının belediye kademesine götürülerek yıkanması işleri 1 traktör ve 3 

personel ile yürütülmüştür. 
   

-Vakumlu Süpürgeler; 
 Gece: Yaz aylarında İmar planında Ticari alan olarak gözüken bölgeler in tamamı 

Otogar   dâhil her gün süpürülmüştür. 
Gündüz : Hıdırlık yolu-Müderris Mahallesi ana yolu-Saray Mahallesi ana yolu-Eski 

mahalle yolu-Leblebiciler mah.  ana yolu- Fabrika Caddesi -Doğum hastanesi antik kent arası-
Görgü mahallesi ara sokaklar- Kaymakamlık lojmanı Antik kent arası yol-Pelit altı caddesi-
Çifteler sokak-Bahçe içi sokak-Fatih sokak-Samur sokak- Bu alanlara bağlantı yolları -Toplu 
konutlar ve Kılıçaslan Kampusu yolu ve sırası ile haftada en az 1 kez olmak üzere 
Süpürülmüştür. Vakumlu süpürgeler mahalle cadde ve sokakları düzenli süpürmeye girmiştir.  

Kış aylarında İmar planında Ticari alan olarak gözüken bölgeler in tamamı her gün 
süpürülmüştür. Bu işler 2 Büyük vakumlu süpürge ve 6 personel tarafından yürütülmüştür. 

--Traktör Çeker Süpürge, Vakumlu Mercedes atego süpürge; 
Gece: Yaz aylarında Yeni sanayi şallı petrol arası ana yol ile Abacılar girişi ana yol 

tamamını haftada 3 kez geceleri süpürülmüştür.  
Gündüz:  tüm mahalleler cadde , bulvar ve  tüm sokakları ve yeni sanayi,   
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Haftada en az 1 kez olmak üzere süpürülmüştür. Mercedes Atego Vakumlu Süpürge ve  
Traktör çeker süpürge koordineli çalıştırılmıştır.  

 
 -Mıntıkacılar; 
- Her gün Şehir merkezindeki yaya kaldırımları, Park içleri, Anlatan meydanı, Eski camii 

ve yeni cami çevresi, Çınar altı bölgesi, ayakkabıcılar arastası, Kültür merkezi bölgesi öğlene 
kadar temizlenmiş, Öğleden sonra 1 kişi bu bölgelerde nöbetçi bırakılmış, diğer işçiler park ve 
bahçeler ile refüjlerdeki yeşil alanların mıntıka temizliğine devam edilmiştir 

- Bütün ekiplerde ihtiyaç duyulan personel bu ekipten karşılanmış. Araçların arızalı 
olması veya şoförünün izinli olduğu günlerde personel bu guruba katılmaktadır. 

Yaz aylarında tüm yeşil alanların otlarının biçilmesi, mezarlıkların otlarının biçilmesi ve 
temizlenmesi işleri için Park ve bahçeler Müdürlüğüne yardım edilmiştir. 
  

-Toptancı hal binası, Otogar, Kültür merkezi, Rampalı çarşı ve belediye sarayının Kış 
aylarında kaloriferlerin yakımı için 4 kişi görev yapmış yaz aylarında bu ekip mıntıkacılara dâhil 
olmuştur.  Toptancı hal binası, Otogar, Kültür merkezi ve Rampalı çarşı binaların temizliği 
haftada 2 kez olmak üzere mıntıkacılardan görevlendirilen kişilerce yürütülmüştür.  

Toptancı hal binası, Kültür merkezi ve Rampalı çarşı binalarının kaloriferlerinin yakımı ve 
temizlik işlerinin; oluşturulacak bina yönetimlerince yürütülmesinin daha uygun olacağı 
kanaatindeyim. 
           - Haşerilerle mücadele için 2 adet Haşere İlaçlama  makinesi ve 1 adet 2 tonluk Holder 
makinesi ile yaz aylarında haşeri  lavlaması yapılmıştır.  

- Tıbbi atıkların güvenli bertarafının sağlanması için belediyemizin yeterli teknik donanım 
ve eğitimli personele sahip olmadığından, Atık Çevre Teknolojileri İnş. San. Ve Tic. Aş ile 
Yalvaç Devlet Hastanesi Baştabipliği arasında “Tıbbi atık sözleşmesi” yapılması sağlanmış, 
İlçemizdeki sağlık kuruluşların ürettiği tıbbi atıkların ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde 
ilçemizin dışına güvenli bir şekilde çıkarılması ve imha edilmesi temin edilmiştir. 
 
 Pazar yerlerinin temizliği:  : 

a) Hayvan pazarı; 
       - İlçemizde Pazartesi günleri kurulan hayvan pazarına getirilen canlı hayvanların 

geliş güzergâhlarının temizliği 
       - Pazar dağıldıktan sonra kalan gübre vb. atıkların temizlenmesi, toplanan atıkların 

ilaçlanarak çöp deposuna naklinin yapılması 
    - Temizlenen hayvan pazarının tamamının ilaçlanması   
  b) Sebze pazarı; 
     - İlçemizde Pazartesi günleri kurulan sebze pazarında atıkların temizlenmesi, çıkan 

atıkların ilaçlanarak çöp deposuna nakledilmesi 
     - Temizlenen açık ve kapalı sebze pazarının, tazyikli su ile yıkanması.(itfaiye ile 

birlikte)işleri yapılmıştır. 
 

 c) Seyyar tuhafiyeciler pazarı; 
-İlçemizde Pazartesi günleri kurulan Seyyar tuhafiyeciler pazarı atıkların çevreye rastgele 

atılmasını önlemek amacı ile her hafta pazartesi günü personelimizce naylon poşet dağıtılmış 
ancak esnaflarımıza bu uygulama benimsetilememiştir.  

-Seyyar esnafın sergi açtığı bütün bölge ve imar planındaki ticari sahada bulunan yaya 
kaldırımları ve caddelerin tamamı Pazartesi akşamları el ve vakumlu süpürge ile süpürülmüştür. 

 
Haşerelerle mücadele ilaçlama: 
Karasinek vb. haşerelerle ve yabancı ot ile mücadele; 

-İlçemizde bahar ve yaz aylarında havaların ısınmasına müteakip haşerelerin oluşmaması 
amacı ile;  
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              - Haşerilerle mücadele için 2 adet Haşere İlaçlama  makinesi ve 1 adet 2 tonluk Holder 
makinesi ile yaz aylarında haşeri  lavlaması yapılmıştır.  

 
- Puruzuvatörle ilaçlama; Bu mücadele Çöp depolama sahası, Çöp konteynırların 

çevresinde, İlçemiz imar planı hudutları içerisindeki bataklık, dere ve akarsu kenarlarında 
yürütülmüştür. 

- Atamazörle ilaçlama; İlçemiz yerleşim alanlarının tamamında periyodik zamanlarda 
Atamazörle ilaçlama çalışılması yapılmıştır. 

 - Park bahçe gezinti alanlarında ve bordür kenarlarında çıkan yabancı otlar için ilaçlama 
çalışmaları yapılmıştır.  

 
 Çöp toplama sahası: 

GEYEŞA-BİR 
- Bu birliğin kurulmasındaki amaç, Çevre ve çevre sağlığı, sosyal hizmetler ile su, 

kanalizasyon, çöplerin toplanması depolama alanlara nakledilmesi aktarma ve toplama 
istasyonlarının yapımı ve işletilmesi, çöp depolama  alanlarının yapımı çöplerin ayrıştırılması 
bertaraf edilmesi hedeflenmiştir. Tesisin projeleri çizdirilmiş ve uygulama projeleri bakanlık 
onayında. 

- Hâlihazırda kullanılmakta olan çöp depolama sahasının kullanılmasına devam 
edilmektedir. Çöp sahasına getirilen çöplerin, ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılmaları yapıldıktan 
sonra, her hafta Salı günleri fen işleri biriminden alınan 1 kepçe ile düzeltilip toprakla 
örtülmektedir. 
 Metruk alanların temizliği; 

     İlçemizde bulunan boş arsalar, Çevre yolunun kenarları, Yeni sanayi civarındaki kuru 
otlar biçilmiş ve mıntıka temizliği yapılmıştır. 

İlçemiz merkezinden geçen hisar ardı çayı (Masır piknik alanı ile çevre yolu arası) Dere 
içerisindeki kuru otlar biçilmiş, çalı vb. ağaçlar kesilmiş ve genel bir temizlik yapılmıştır. 

Ayrıca: 
Resmi bayram, özel günler ile protokol programları dâhilindeki tören bölgelerinin çevre 

temizliği yaptırılmıştır.  
Belediyemiz el ilanları, tebrik ve davetiye kartları halkımıza dağıtılmıştı. Belediyemizin 

düzenlemiş olduğu festival ve şenliklerde program dâhilinde birimimize verilen görevler yerine 
getirilmiştir. 

Kış aylarında kar temizleme ve yollara tuz atılması çalışmaları yapılmıştır. 
 
12-) YAPILAN HARCAMA KALEMLERİ VE TUTARLARI : 
 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce 2015 yılında 452.502 TL tahmini bütçe oluşturulmuş 
yıl içerisinde temizlik hizmetlerinden eklenen 2.825.386,11TL toplam eklenen ve düşülen tutar 
ile net bütçe ödeneği  2.955.431,88 TL olmuştur.  

 
Hizmet alım işçi                        1.533.703,20 
Malve Hizmet Alımı avası 9.948,00 
Hizmet binası elektirik alımı 12.956,40 
Personel giyecek alımı 1.617,60 
Araç Tamir Bakım Ödemesi 65.145,28 
Yedek Parça Alımı  98.300,12   
Zorunlu Trafik Sigortası Ödemesi 7.365,17 
Akaryakıt ve yağ Ödemesi 424.998.48  
Konteynır Alımı 67.468,86  
Ekmek Sepeti Alımı 30.208,00 
Lastik Alımı  6.592,42  
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 İlaç Alımı 26.510,20  
Taşıt giremez tabelası 16.864,56 
Yolluk Gideri 2.311,81  
Yoğurt pazarı galvanizli sehpa ücreti. 12.970,50 
Temizlik malzeme alımları 20.796,10 
Mercedes Atego vakumlu süpürge 206.879,92 
Holder 12.420,00 
Haşere İlaçlama makinası 16.200,00 
Motorlu Tırpan ve makine alımı 12.095,00 
Belediye hizmet binaları kömür bedeli 39.420,02 
Çöp kamyonu kira üçreti 25.960,00 
4 adet çöp kamyonu için avans  

               
706.000,00 

Hizmet alımı (Hiz.bina masrafları)               21.194,71 
Bira gideri(otogar bilgisayar vs)                 2.503,96 
  
TOPLAM 2.955,431,88  
2015 Yılı Tahmini Bütçe  452.502,00 
2015 Yılı Temizlik birimi aktarılan 
bütçe  

2.825.386.11 

TOPLAM 3.277.888.11 
YIL İÇİNDE EKSİLTİLEN BÜTÇE  140.000,00 
                                             TOPLAM 3.137.888.11 
YIL İÇİNDE HARCANAN BÜTÇE   2.955.431,88 
 İMHA EDİLEN BÜTÇE  182.456,23 

 
Sonuç Olarak, Özellikle Belediyemize ait iş hanlarının genel temizliği, kaloriferlerinin 

yakımı ve mahallerimizin tamamının temizliği büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Salur, Sofular ve 
eski mahallenin bir kısmında, hayvancılıkla iştigal eden vatandaşlarımızın bulunması temizlik 
programımızı olumsuz etkilemektedir. Bu Olumsuz durumu ortadan kaldırmak için temizlik 
ekiplerimiz bahsi geçen bölgelerde daha dikkatli ve özverili bir şekilde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Yeni sanayi esnafımızın çalışma sahalarının dışına taşmaları, şehir içerisindeki 
trafik yoğunluğu, cadde kenarlarına park edilen araçlar, hizmet araçlarımızın eski ve yıpranan 
araçlara ilave kiralama yolu ile destek sağlanmış  2016 yılı için yeni çöp toplama araçları 
hizmete girecektir.  

Zabıta Müdürlüğümüz Yalvaç ilçemizde yaşayan halkın rahat temiz ve huzurlu bir hayat 
yaşaması yönünde yasa ve kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde çalışmalarını 
sürdürmeye devam etmektedir.      

 
    

      
      

  
 
 
 
 
 
 
 
 
İTFAİYE AMİRLİĞİ 
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   1-BELEDİYE  HİZMET TESİLERİ PROGRAMI 
 
                  İtfaiye Müdürlüğümüz  toplam 21 kişilik personeliyle 3 ekip olarak her türlü afet ve 
tüm itfaiyelik olaylara müdahale etmekte ve tüm itfaiye araç ve gereçlerinin devamlı kullanıma 
hazır olmalarını sağlamaktadır. 
           İtfaiye olaylarında zaman çok önemlidir, bu hassasiyet göz ardı edilemez, tüm 
personelimiz bunun  bilincinde olup buna göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi ve teknolojik 
kaynaklar günün  şartlarına göre takip edilerek çalışmalara ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, 
tüzük ve genelgeler incelenerek gerekli yenilikler uygulanmaktadır. 
           Müdürlüğümüz günün teknolojik gelişmelerine paralel olarak  personelin eğitimini araç ve 
gereçlerin modernizasyonunu uygun hale getirmeye çalışmaktadır. Birimimiz kendisini  
itfaiyecilik konularında devamlı yenilemekte ve  yenilemeye devam etmektedir.  Vatandaşlardan 
gelen olumlu  ve olumsuz tepkilerden her zaman yararlanılmıştır. Ceza ve tutuk evi, Devlet 
Hastanesi, Okullarımız, Özel kreşlerden gelen tatbikat isteklerine cevap verilmiştir. 
           Şehrin istekleri çerçevesinde en iyi hizmeti verebilecek donanım ve teknolojileri takip 
ederek İtfaiye  Müdürlüğünün potansiyelini güçlendirmek temel politikamızdır.  
           İtfaiye Müdürlüğümüz;  1 adet Daf  marka öncü ve kurtarıcı arazöz,1 adet 13 metreküp 
su kapasiteli  Fatih marka arazöz,1 adet  6 metreküp su kapasiteli Ford marka arazöz,1 adet  4 
metreküp su 18 metre merdivenli Ford marka arazöz,1 adet 6 metreküp su 12 metre merdivenli  
Ford  marka arazöz,1 adet vidanjör,1 adet cenaze yıkama aracı,1 cenaze taşıma aracı,1 adet 
otobüs  ile  7/24 hizmet vermektedir. 
           24 saat faaliyet gösteren bir birim olduğumuzdan bir çok konuda halkımızla Belediye 
arasında irtibat sağlayarak sorunların ilgili müdürlüklere iletimi yapılmaktadır. Bunlar sırasıyla 
çöp ile ilgili sorunlar ve şikayetlerin temizlik şirketine iletilmesinde, Zabıta Müdürlüğü ile ilgili 
şikayet konularının Zabıta müdürlüğüne iletilmesinde, su arızalarının ve su patlaklarının su arıza 
tamir ekiplerine iletilmesinde buna  benzer  konularda İtfaiye Müdürlüğü olarak sorunların 
iletilmesinde Belediye birimleriyle koordineli çalışmalar yürütülmüştür. 
           İtfaiye Müdürlüğü binamızda 4 adet itfaiye aracını muhafaza edebileceğimiz kapalı 
garajımız  mevcuttur. 
           İtfaiye Müdürlüğümüzce 01/01/2015 -31/12/2015 tarihleri arasında; 12  adet  bina ,7 adet 
araç , 7 adet baca , 4 adet baraka , 1 adet fabrika , 15 adet ekin, ot, saman , 1 adet meyve 
bahçesi  yangınlarına müdahalede bulunulmuştur.2 adet orman yangını söndürme çalışmasında 
görev yapılmıştır.            
           İtfaiye Müdürlüğünde 293 adet gelen evrak , 243 adet giden evrak kaydı yapılmıştır.  
           Müdürlüğümüzce  174 adet iş yerine  Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik hükümlerine göre itfaiye raporu verilmiştir. 
          Bina, işyeri vb. yerlerde mahsur kalan insan ve hayvanların kurtarılması çalışmaları 
yapılmıştır. 
          Aşırı yağış olan günlerde, su baskını meydana gelen yerlerde motopompla suların 
çekilmesi ve temizliği yapılmıştır. Şehrimizde meydana gelebilecek su baskınlarına müdahale 
için 5 adet motopomp mevcut olup, her  zaman kullanıma hazır halde tutulmaktadır. Şehrimize 
yağan şiddetli ve uzun süreli yağmurlardan dolayı  meydana gelen su baskını şikayetleri  
alınmış olup, motopomplar ve itfaiye araçları ile müdahale edilmiştir.  
        Çeşitli nedenlerden dolayı şehirde meydana gelen su sıkıntılarında halkımızın su 
ihtiyacının karşılanması  amacıyla İtfaiye araçları ile su ihtiyacının giderilmesine yönelik su 
dağıtımları yapılmış, İtfaiye Müdürlüğümüzden kendi ihtiyaçları için su talebinde bulunanlara 
ücret karşılığı  Arazözle su verme ücreti olarak 4.477,00 TL gelir elde edilmiştir.  
 Ayrıca merdivenli aralarla yapılan hizmet  karşılığında 1.102,00 TL. gelir elde edilmiştir.   
Vidanjörle pis su çekme işleri yapılarak 3.881,00 TL. gelir elde edilmiştir.  
        Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde  yeni açılan  yolların stabilize 
çalışmalarında yol sulaması, taze beton sulaması ,su takviye işleri ,menfez , duvar sulamasında 
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, havuz doldurma ,tıkanan kanalizasyon  hatlarının aktif duruma getirilmesinde vidanjör ve 
arazöz ile yardımcı olunulmuştur . 
       Merdivenli araçlarımızla ; yüksek ağaçların budanması, Belediyemiz adına duyuru amaçlı 
düzenlenen afiş ve pankartların asılması ve toplanması, şehrimizde yapılan sosyal faaliyetlerle 
ilgili uyarıcı afişlerin asılması ve toplanması, çeşitli bayrakların asılması ve indirilmesi , hoparlör 
kontrol ,yeni montaj ve tamiratı, elektrik, ışık vs. tamiratlarına yardımcı olunulmuştur. 
       İnsanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla meskenlerin, işyerlerinin, resmi 
kurum ve kuruluş bacalarının resmi ücret karşılığı temizlenmesi, kış aylarında kullanıma uygun 
hale getirilmesi sağlanmıştır. 
       Ramazan ayı içerisinde sahur ve iftar topu itfaiye personeli tarafından atılmıştır. 
       Halkımızdan vefat edip, Yalvaç merkezdeki  mezarlıklara defnedilecek kişiler için Alo 
cenaze servisimizin aranması  üzerine; mezar yeri kazdırma, belediye hoparlöründen anons, 
kefen takımı temini, mezar tahtası temini, cenaze yıkama aracı, cenaze taşıma aracı, cenaze 
cemaatinin mezarlığa nakil işleri, cenaze evine ilk gün sıcak yemek temini işleri yapılmış olup, 
cenaze giderleri Belediyemiz bütçesinden karşılanmıştır..2015 yılında 128 adet  cenazeye 
hizmet verilmiştir. 
       Ayrıca cenaze yıkama ve taşıma araçları ile Yalvaç ilçesine bağlı köylere de hizmet 
verilerek 794,00 TL.gelir elde edilmiştir. 
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KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
A- Üstünlükler  
Belediyemizin  güçlü ve olumlu yönleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  

 
1. Kurumun tarihi bir geçmişe sahip olması. 
2. İdarenin  fiziki alanın yeterli olması. 
3. Kurum personelinin iş güvencesi içinde çalışması. 
4. Belediye hizmet birimlerinin tek bir çatı altında toplanması. 
5. Belediyemizin  bağımsız olarak yetkili organlarınca kararları alıp uygulaması. 
6. Bilgi birikimli ve deneyimli kadrolarla çalışılıyor olması. 
7. Belediye Meclisinin her ay toplanması nedeniyle uygulamaya yönelik  kararların 

çabuk ve etkin bir şekilde alınması.   
8. Bütçemizin yeterli olması nedeniyle tüm ihtiyaç ve projelerin istenen sürede 

bitirilmesi  
9. Ödemelerin zamanında yapılması. 
10. Değişim ve yeniliklerin çabuk özümlenmesi ve uygulamaya sokulması. 
11. Şehrin güzel görünüme kavuşması 
12. Turistik İlçe statüsünde olması. 
13. Halkın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı projelere önem verilmesi 

 
B-  Zayıflıklar 

 
Belediyemizin zayıf ve olumsuz yönleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 
1. Belediyemizin faaliyetlerinin kamuoyuna yeterince duyurulamaması. 
2. Belediye gelir kaynaklarının idareye kanunla verilen görev  ve yetki oranında 

arttırılmaması. 
3. Personelin eğitim ihtiyacı. 
4. Belediyemizin  içinde ve dışında personeli motive edecek ve birbirine 

kaynaştıracak yeterli sosyal tesis imkanı sağlanamaması.  
5. Tekniğine uygun arşivin olmaması. 
6. Tiyatro salonlarının yetersizliği 
7. Turizm imkanlarının kullanılamaması 
8. Çevre bilincinin yetersizliği 
9. Müteşebbislerin işbirliği yetersizliği 
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V – ÖNERİ VE TEDBİRLER 

 Belediye bütçesi imkanları dahilinde yatırımların etkin ve verimli kullanılması için daha 
verimli  planlama çalışmaları devam ettiği, Personel azaltılması sonucunda personel 
giderlerinde % 40 lara varan tasarruf sağlandığı ve devam edeceği. 

 Mevcut imkanların kullanılmasında çok dikkat edildiği, borç ödemelerinin düzenli olarak 
yapıldığı 10 trilyon üzerindeki borcun tamamlandığı yerine su ve kanalizasyon % 50 lık kısmı 15 
yıllık borçlanması karşılığı 

Bundan sonrada hizmet satın alınması daha uygun olduğu  

Belediyenin küçülmesi ve araç sayısının azaltılması, tüm eski hurda araç ve gereçlerin satılması 
konularının önümüzdeki çalışmalarda tamamlanması gerekir.  

Yalvaç İlçemizin Eğitim ve Kültür kenti olması nedeniyle bu konulara hızla öncelik verilmesi 

Yeni İmar Planına göre imara açılmış alanların alt yapılarının planlı bir şekilde bitirilmesi 

Asfaltlama çalışmalarının kalan kısımlarının yapılması 

Çarşıda cephe düzenlemelerinin yapılması, gölgelik ve tabela kargaşalığının düzenlenmesi 

Kanal boyu ve şehir girişlerinin yeniden düzenlenmesi 

Otogar Projesinin bitirilmesi 

İplik Fabrikasının bitirilmesi 
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1. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI    

     Üst yönetici olarak yetkim dahilinde; 

        Bu raporda yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

        Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış 
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol 
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.  

        Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, 
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.    
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim 
olmadığını beyan ederim.  31.12.2015 

 

  

                                              Halil Hilmi TÜTÜNCÜ 
                          Belediye Başkanı 
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2. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

      Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 
etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

      Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.  

        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  31.12.2015 

 

                    Şaban ERTUĞRUL 
          Yazı İşleri Müdürü 
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3. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

      Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 
etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

      Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.  

        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  31.12.2015 

 
 
 
                   Levent Arı  
          Mali Hizmetler Müdür V. 
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4. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

      Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 
etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

      Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.  

        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  31.12.2015 

 

                                                                                                               Ali AYVAT 
                 İmar ve Şehircilik Müdürü 
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5. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

      Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 
etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

      Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.  

        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  31.12.2015 

 

 

 

                                                                                                  İsmihan AKKAŞ 
          Fen İşleri Müdürü 
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6. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

      Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 
etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

      Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.  

        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  31.12.2015 

                       

             Cengiz İNANICI 
             Zabıta Müdürü 
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8.İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

      Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 
etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

      Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.  

        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  31.12.2015 

 
 
 
                            İsmail BAKI 
                   Destek Hizmetleri Müdür V. 
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         9.İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

      Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 
etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

      Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.  

        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  31.12.2015 

 

 

 

 
                                                                                                Ahmet AKKAŞ 
                   İşletme Müdür V. 
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10-  İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 

 

            Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; 

      Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. 

      Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis 
edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım 
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve 
düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün 
etkin olarak uygulandığını bildiririm.  

      Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç 
kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara 
dayanmaktadır.  

        Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus 
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.  31.12.2015 

 
 
 
 
 
                                                                                                     Murtaza AKSU 
               İtfaiye Müdürü 
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