2014 YILI FAALİYET RAPORU
1- GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
I- PERSONEL DURUMU :
Belediye hizmetlerini yerine getirmede ve başarı elde etmede önemli ve birinci sırada yer alan faktörün insan unsuru olduğu
bilinciyle hareket etmekteyiz.
Belediyelerde personel hareketlerini disiplinize etmek bakımından, personel hareketleri 1994 yılında durdurularak Başbakanlık
iznine tabi olduğu, daha sonraki yıllarda Genel Bütçe kanununa bir madde eklenerek yasal hale getirilmiştir.
1999 yılı içinde "İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevine Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlilik ve Yarışma Sınavları Genel
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le Devlet Memuru olabilmek için Merkezi Sistem Devlet Memurları
Sınavında başarılı olma şartı getirilmiştir.
Personel hareketlerinde; Kurumlar arası personel nakilleri Başbakanlığın iznine tabi olduğundan bu faaliyet dönemi içinde 2
memurumuz diğer kurumlara nakli gerçekleştirilmiştir.
Bu dönemde emekliliği gelen üç personelimiz 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre emekliye sevk edilmiştir.
Halen Belediyemizde52'si Belediye, 16'sı İşletme olmak üzere 68 dolu kadro, 41'i Belediye,5'i İşletme olmak üzere 46 boş kadro
bulunmaktadır. Belediyemizin dolu+boş kadro sayısı 114'dür.
Personel hareketlerindeki izin işlemleri işçi statüsündeki personelide kapsamaktadır. Geçen yıllarda olduğu gibi 2003-2004 yılları
içinde Geçici İşçi Çalıştırmak için İçişleri Bakanlığınının Valiliklere devrettiği yetki çerçevesinde geçici işçi çalıştırma vizesi alınmış
olup, Belediyemizde halen 124 geçici işçi çalışmaktadır.
Belediye olarak halka 124'i geçici işçi olmak üzere toplam 192 personelle hizmetleri en iyi şekilde sunma gayret ve çabası
içerisindeyiz.
Personelimizden azami derecede tasarruf edilmektedir. Az personelle en iyi hizmeti alabilme anlayışımızın temelini
oluşturmaktadır.
II- EVRAK İŞLERİ :
Bu faaliyet döneminde belediyemize 1583 resmi evrak ve 1591 dilekçe intikal etmiştir. Resmi evrak ve dilekçeleri, ilgili birimlerde
mevzuata uygun işlemleri yapıldıktan sonra özel kişi , resmi kurum ve kuruluşlara 2235 evrak çıkışı yapılmıştır.
Bu faaliyet dönemi içinde Belediye Meclisimiz üç olağan 2 olağanüstü olmak üzere 5 defa toplantıya çağrılmış bu toplantılarda 62
konuyu müzakere ederek karara bağlamıştır.
Bu faaliyet dönemi içinde Belediye Encümenimiz 52 olağan, 4 olağanüstü olmak üzere toplam 56 oturum yapmış, 625 adet
konuyu müzakere ederek karara bağlamıştır.
A- ) EVLENME İŞLERİ :
Belediyemize bu faaliyet dönemi içinde evlenmek üzere müracaat eden 185 çiftin nikah akitleri icra edilmiştir.
B- ) İŞYERİ AÇMA İŞLETME RUHSATI ÇALIŞMALARI :
Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan işyeri sahiplerinin İşyeri Açma ve İşletme Ruhsatı müracaatları, mevzuat çerçevesinde değerlendirilip
gerekli işlemleri yapılmış, bu faaliyet dönemi içinde 52 işyerine İşyeri Açma ve İşletme Ruhsatları verilmiştir.
C- ) KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI :
2- ESENLİK HİZMETLERİ
I- GENEL ZABITA HİZMETLERİ:
Belediye Zabıtası Belediyenin özel kolluk kuvveti olup, asli grevi olan o beldede yaşayan halkın sıhhat ve selametine yönelik hizmetleri yürütmekte,
halkın temiz ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmesi için gerekli tedbir ve uygulamaları yapan bir birim olup, 365 gün bayram tatil demeden görev
yapan 1 Amir, 1 Trafik Şefi, ve 6 Memurdan oluşan bir birimdir.
Belediyemiz Zabıtası görevlerini ifa ederken Kanun Tüzük ve Yönetmelikler ile Belediye Başkanı emir ve talimatları doğrultusunda görevlerini
sürdürmektedirler.
Bu kapsamda;
a.) İlçemiz merkezinde pazartesi günleri kurulan sebze pazarı, seyyar esnaf pazarı, canlı hayvan pazarı, ve tahıl pazarı, yoğurt pazarı vs. gibi
kurulan pazarların sürekli denetimini yapmakta ve işleyişini düzenleyerek takip etmektedir.
b.) Bilhassa yaz döneminde ve mübarek aylarda halkın dini duygularını istismar ederek dilenenlere engel olmakta, dilenenleri toplayarak şehir
dışına nakletmektedir.
c.) İlçemize Köy ve Kasaba ve çevre ilçelerden gelen yolcu taşıyan dolmuş ve otobüslerinin köy garajına gitmeleri sağlanmakta garaj çıkışı almaları
takip edilmekte uymayanlar hakkında yasal işlemler yapılmaktadır.
d.) Yaya kaldırımlarını işgal edenler takip edilmekte, yaya geçişine izin verilecek kadar açık tutmaları saplanmakta ve takip edilmektedir.
e.) 4109 sayılı Asker Ailesi yardımı almak için Belediyemize müracaatta bulunanların araştırmaları yapılarak Encümen’e rapor edilmektedir.
f.) 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanununa aykırı hareket eden ve işgaliye harcını ödemeyenleri takip ile gereken yapılmaktadır.

g.) Belediyeden izin almaksızın afiş asan, broşür dağıtanlar ile seyyar satıcılar takip edilmekte yasalara aykırı hareket edenlere izin
verilmemektedir.
h.) 2872 sayılı Çevre Kanununa aykırı hareket edenler İlçe Çevre Sağlık ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Zabıta’nın ortak çalışmalarıyla
ahır, ağıl, besihane ve gübrelikler takip edilmekte ve gereken işlemler yapılmaktadır.
ı.) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatlarına ilişkin olarak ruhsat almadan faaliyet gösteren
işyerleri takip edilerek ruhsat almaları takip edilmektedir.
i.) 394 sayılı Hafta sonu tatil kanununa göre Pazar günleri işyerlerini açmaları ruhsata tabi olan işyerlerinin ruhsatları titizlikle takip edilmektedir.
j.) 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılan şikayetler ile uygun olmayan yapılar Fen İşleri ile birlikte takibi yapılmaktadır.
k.) Ulusal ve Dini Bayramlarda Zabıta tamamen görev başında olup, halkın rahat bayram geçirmesi için gerekli tedbirleri almakta ve denetimlerini
yapmaktadır.
l.) Karayolları trafik kanununa göre yolları bozan, tahrip eden, kapatan ve yol kenarlarına moloz dökenleri takip etmekte gereken işlemleri
yapmaktadır.
m.) Kuduzla mücadele kanunu kapsamında zararlı uyuz ve kuduz olma ihtimali olan zararlı hayvanlarla gerekli mücadele yapılmaktadır.
n.) Her yıl mezarlıkların otlarının biçimi 20 Mayıs-20 Haziran ayları arasında yapılmakta ve mezarlıklarımızdaki ağaç dallarının budama işlemleri her
yıl yapılmaktadır.
o.) Teblgat Kanununa göre Belediyemiz tebligat işleri belediye zabıtasınca yapılmaktadır.
ö.) İlçemizde ortalama 150 civarında at arabası bulunmakta olup, bunların torbaları, gelişi güzel yerlerde durmamaları ile durak sistemi üzerine
çalışmalar devam etmektedir.
p.) Gıda maddeleri tüzüğü çerçevesinde periyodik olarak unlu ve sütlü mamüller ile gıda maddelerinden numuneler alınıp Isparta Halk Sağlığı
Laboratuvarlarında tahliller yaptırılmak
tadır.
r.) Ölçüler Kanununa göre damgalanmamış bozuk, hileli kantar, baskül terazi, litre, kilo gibi ölçü tartı aletlerinin takibi sürekli yapılmaktadır.
s.) Bizzat Belediye’ye gelerek sözlü ve yazılı veya ALO 153 zabıta hattını arayarak şikayette bulunan tüm vatandaşların şikayetleri anında
değerlendirilmekte ve gereken yapılmaktadır.
ş.) Belediyemiz zabıta bu görevleri yanında;
Belediye Sarayı Kapalı otopark’ının işleyişini kaloriferinin yakılmasını,
Ramapalı Çarşının temizliğini ve kalorifer’inin yakılmasını,
Kültür Merkezi binasının temizliğini ve kalorifer’inin yakılmasını,
Belediye Otobüs terminalinin işleyişini ve gece bekçi hizmetleri ile temizlik işlerini temizlik hizmetleri ile organizeli bir biçimde yürütmekte bunun
için 8 personel görev yapmaktadır.
Personel Giderleri 95.439.857.000
Yolluklar 53.328.000
Hizmet Al. 5.835.156.000
Tüketim Mall. 4.084.580.000
Diğer Ödemeler 302.295.000
Tedavi Giderleri 182.797.842.000
TOPLAM= 288.513.058.000
3- TEMİZLİK HİZMETLERİ
1. ÇÖP TOPLAMA HİZMETLERİ
Belediyemiz temizlik işleri, Temizlik İşleri Müdür Vekili Turgut MUTAF ve Zabıta personelinin takibi ile 1 çavuş, 7 şoför, ve 14 temizlik elemanı
olmak üzere toplam 22 personel ile yürütülmektedir.
Temizlik Hizmetleri;
- 4 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu,
- 2 adet Vakumlu yol süpürme aracı,
-1 adet traktör,
-1 adet yükleyici kepçe,
-2 adet sisleme (ilaçlama cihazı),
-1 adet 1 tonluk pulvalizatör (İlaçlama)
-2 adet Mazotlu sisleme cihazı (İlaçlama)
-2 adet ağaç biçme testeresi
- 920 adet 400 lt. li çöp konteynırı mevcut olup senenin 365 günü çöpler günlük olarak alınmakta, ayrıca süpürme aracı ile çarşı günlük olarak ve
mahallerler her 10 günde bir süprülmektedir.
- Kış aylarında ortalama günlük 80 ton ve yaz aylarında 50 ton çöp toplanmaktadır.
-Traktör ekibleri kış aylarında tüm kurum ve kuruluşlar ile kaloriferli binaların küllerini toplamakta, yaz aylarında ise her 10 günde bir şehrin
tamamını ilaçlamakta, mezarlıkların otlarının biçimi için personel vermekte, belediyenin yol açma çalışmalarına ve ağaç kesim işlerine yardımcı
olmakta, sosyal etkinliklerde görev almaktadırlar.
Personel Giderleri 93.249.315.000
Yolluklar 203.332.000
Hizmet Al. 230.211.982.000
Tüketim Mall. 2.976.497.000
Demirbaş Alımları 250.000.000
Diğer Ödemeler 967.680.000
Makine Tech.ve Taşıt 17.995.000.000
Tedavi Giderleri 11.332.851.000
TOPLAM= 357.186.657.000
II- İTFAİYE HİZMETLERİ
Belediyemiz itfaiyesi 1 Amir Vekili 9 Şoför, 8 İtfaiye Er’i olmak üzere toplam 18 personel ile senenin 365 günü 24 saat aralıksız olarak hizmet
vermektedir. İtfaiye Amirliğimiz 2 adeti merdivenli olmak üzere 5 adet arazözle hizmet vermekte olup, alınan yangın ihbarlarını değerlendirerek
yangının en
az hasar ve can kaybı olmadan sonuçlanması için azami gayret göstermektedir. Bölgenin İtfaiyesi konumunda bulunan Yalvaç itfaiyesi tüm köy ve
kasabalarımıza hatta çevre ilçelere uzanan hizmet ağı ile hizmetlerini sürdürmektedir.
Bu faaliyet dönemi içersinde 14 adet şehiriçi, 3 adet köy ve kasaba yangınlarına müdahale edilmiş olup; Şehiriçi yangınlarında: 11 ev kısmen, 3 ev
tamamen ve 2 işyeri kısmen yanarak hasar görmüştür. Cankaybı vuku bulmamıştır.

Köy ve Kasaba yangınlarında: 1 ev tamamen,1 ev kısmen ve 1 araç kısmen yanarak hasar görmüştür. Can kaybı vuku bulmamıştır.
İtafiye Amirliğimiz genel hizmetleri yanında;
AMBULANS HİZMETLERİ :
Belediye Ambulansı hasta nakillerinde,akıl
hastası nakillerinde 24 saat halkımızın hizmetindedir. 4 defa şehir dışına ve
1 defa şehir içine hasta nakli yapılarak bu hizmetler mukabilinde Belediye Meclisinin almış olduğu karar doğrultusunda 655.120.000 TL. gelir elde
edilmiştir.
CENAZE YIKAMA VE CENAZE NAKİL HİZMETLERİ :
Cenaze yıkama ve cenaze nakil hizmetlerimiz halkımızın hizmetine ücretsiz olarak sunulmuştur. Halkımızın takdirine mazhar olan cenaze
hizmetlerimiz 95 adet şehiriçi ve 10 adet şehirdışı cenazelerine gidilerek, şehir dışı cenazelerinden 360.000.000 TL. gelir elde edilmiştir.
* Vidanjör, motopomp, santrafüj, halkımızın hizmetine sunularak bu makineler ile su çekme işleri yapılmıştır. Bu hizmetler karşılığında 197.000.000
TL. gelir elde edilmiştir. Hizmet verilen işyeri ve ev sayısı 5 adettir.
* Tıkanan kanalizasyonların açılması, su ihtiyacı olan yerlere su verme hizmetleri arazözle yapılarak, bu hizmetler karşılığında 1.260.000.000 TL.
gelir elde edilmiştir. Hizmet verdiğimiz işyeri ve ev sayısı 24 adettir.
* Merdivenli arazözler halkımızın hizmetine sunularak bu hizmetler karşılığında 555.000.000 TL. gelir elde edilmiştir. Hizmet verilen işyeri ve ev
sayısı 14 adettir.
*Temizlik işleri müdürlüğü ile işbirliği içerisinde; pazar yerinin ve çarşının temizlenmesi, cami avlularının yıkanması, şehir otogarının temizlenmesi,
ana yolların temizlenmesi işlerine yardımcı olunmuştur.
*Fen İşleri Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde; yeni açılan yolların stabilize çalışmalarında (yol sulaması), taze betonların sulanmasında, su takviye
işlerinde yardımcı olunmuştur.
*Hoperlör kontrolleri ve yenilenmesi, afiş ve levha asım işleri, boya ve sıva işlerine merdivenli araçlarla yardımcı olunmuştur.
*Yaz mevsiminde; Belediyemize ait ağaçlandırma sahaları, fidanlıklar, refüj ortası çim alan
ları, park çim alanlarının sulama işleri aralıksız olarak devam etmektedir.
* Ramazan Ay’ında sahur ve iftar vakitlerinde Ramazan topunun düzenli olarak atılması işleri yapılmıştır.
*Resmi daireler, iş yeri sahiplerinin yangın rapor istekleri değerlendirilerek (Yangına karşı bulundurulacak araç, gereç ve diğer malzemelerin
kontrolü ve yangına karşı alınacak önlemler) Belediye Başkanlığına rapor edilmiştir.
* İtfaiye Amirliği personeline uygulamalı olarak yangın bilgisi, yangın söndürme yöntemleri, yangından sonra yapılacak işlemler, yangın söndürme
malzemelerinin kullanımı, haberleşme konularında eğitimleri yapılmıştır.
*İtfaiye Amirliğimiz Milli Bayramlarımızda, Devlet Büyüklerinin ziyaretlerinde ve çeşitli etkinliklerde tam faal olarak görevlerini yerine getirmektedir.
Personel Giderleri 122.934.518.000
Yolluklar 1.668.746.000
Hizmet Al. 19.306.817.000
Tüketim Mall. 9.058.350.000
Demirbaş Alımları 110.000.000
Diğer Ödemeler 3.362.080.000
Makine Tech.ve Taşıt 649.000.000
Tedavi Giderleri 11.364.408.000
TOPLAM= 168.453.919.000
4- BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ ÇALIŞMALARI
1- KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI
Avrupa topluluğundan esinlenerek, Türkiye’nin gündemine taşınan “E-DEVLET” gibi kavramlara, hazırlık olması yönünden belediyemiz “E-YALVAÇ”
projesinin uygulanması için geniş veri tabanlarına dayalı bütünleşik bilgi sistemlerinin kurulması ve idarenin bilgi kayıtlarını müştereken kullanarak
manyetik ortamda en yüksek verimi sağlaması şarttır.
Belediyenin bünyesinde ilçe bilgi sistemi kurulmaktadır. İlçe bilgi sisteminde coğrafi bilgi sistemi ilçenin tüm sahasının yer altı ve yer üstü coğrafi ve
fiziki özelliklerini içerir. Bunun için 8 mahallemizde çıktılar alınmış diğer mahallelerde koordinat girme aşamasında çalışmalar sürmektedir
2- MEZBAHA TESİSİ YAPILMASI
İmar planında yapılan tadilat ile mezbaha olarak ayrılan alanın kamulaştırma işlemleri tamamlanarak parselasyonu yapılmış, zemin etüdü yapılarak
projeleri tastik edilmiştir. ÇED raporu hazırlanmış onay aşamasındadır.
3- BELEDİYE İŞ ATÖLYESİNİN MODERNİZE EDİLMESİ
a) Demir atölyesinde;
Belediyemize ait insaatlara demir doğrama işleri yollardaki su kanallarına ızgara yapı, araçların tamir işleri ile birlikte menfez kapakları atölyemizde
yapılmaktadır.
b) Marangozhanede;
Belediye’e ait inşaatların ahşap doğrama işleri ve tamiratları atölyemizde yapılmaktadır.
c) Yıkama Yağlama Hizmetleri;
Belediyemizeait bütün iş makinaları ve araçların periyodik olarak bakımları sağlanmaktadır.
4- TOPLU KONUT BÖLGESİNE DÜĞÜN SALONU YAPILMASI

Özelleştirmeden alınan temel demirleri yapılı olan iş merkezinin üst katına büyük bir düğün salonu yapılması planlanmaktadır. Mimari Projesi
çizilmiş olup, önümüzdeki günlerde diğer projelerinin çizimleri tamamlanacaktır.
5-BAYINDIRLIK HİZMETLERİ
1- ALT YAPI UYGULAMALARI
1)- Halihazır Harita Çalışmaları
İlçemizin 2248 hektar alanın halihazır haritası mevcuttur. Bu çalışma döneminde herhangi bir çalışmaya ihtiyaç duyulmamıştır.
2)- İmar Planı Çalışmaları
a-30L-II d nolu paftada 132/5 nolu parselin Mehmet Akif Ersoy İlköğretim alanı içerisinden çıkarılarak güneyde yer alan yaya yoluna katılması ve
ilköğretim alanının yeniden düzenlenmesi plan değişikliği yapıldı
b-29L-IIa nolu paftasında otogaz istasyonu ile ilgili tüm park alanının otogaz istasyonu olarak değiştirilmesi,ğiriş ve çıkışlarının düzenlenmesi
batısındaki BHA' nın yapı yaklaşma sınırlarının yeniden düzenlenmesi plan tadilatı yapıldı.
c-30L-IId ve 30L-IIIa paftalarındaki 7mt yaya yolunun batıya doğru devam ettirilerek 10mt genişliğindeki çiçekli çeşme sokak yoluna bağlanması
ve 15mt genişliğindeki yola bağlantısının iptal edilerek konut arasına katılması,
d-30L-IIId ve 30L-IV c imar paftalarında 804 ada 1 parselin şehir parkı olarak değiştirilmesi ve alanın güney batısındaki şehir parkının bir kısmının
daha önceden sağlık tesisine dönüştürülmesi nedeniyle ilkokul alanının doğusundaki sağlık ocağı alanının ilköğretim alanına katılması plan
değişikliği e-30L-IIc, 30L-IId, 30L-IIa nolu paftalarda cami alanı ve yeşil alanı birleştirilerek sosyal tesis alanına dönüştürülmesi ,
f-29L-Ia paftadaki Çocuk bahçesi alanının bir kısmının konut alanına dönüştürülmesi (önceden mevcut evlerin bulunması )nedeniyle
g-30L-Ib ve 30L-IIa paftalarındaki İmam Hatip Lisesi alanının doğusundaki BHA'nın kaldırılarak okul alanına katılması Kuzeybatıda aynı yüz
ölçümdeki bir alana kaydırılması ve anılan okulun batısında yer alan yeşil alanı aynı alana sahip olarak kuzeyde önerilen BHA'nın doğusunda
ayrılması okul alanının bu kullanımlarda semt ve oyun alanından 5 ve 7 mt'lik yaya yolları ile ayrılması 8-31L-IVc nolu paftada Anadolu Öğretmen
Lisesi ve Fen Lisesi alanlarının birleştirilerek ilgili kurumun görüşü ile birlikte dere etrafında 10mt'lik yaklaşma mesafeleri kalmak ve içinden geçen
dereye ilişkin yağmur suyu projesi yapılmadan uygulama yapılamaz notunun eklenmesi kaydı ile plan değişikliği,
h-30L-IIa paftada 7 m'lik yolun kadastro adasının kuzey sınırına doğru genişletilmesi şevinde düzeltilmesi kaydı ile plan değişikliği
ı-30L-IId ve 30L-Ic paftalardaki 104 ada 7 ve 8 nolu 108/1 ve 381/16 parsellerin kısımlarının Belediye Kültür evi olarak ayrılması plan değişikliği,
i-30L-IId paftada kütüphanenin bulunduğu ada Kuzeyinde yer alan doğu cephesinin güneyindekive kuzeyindeki adalarının cepheleri dikkate
alınarak düzeltilmesi
3-)İMAR PLANINA GÖRE PARSELASYON :
İlçemizin imar planına göre parselasyon planları 18 madde uygulaması ile yapılmakta, 18 madde uygulamalarının yapılmadığı yerlerde imar durumu
verilmeden parselasyonu yapılmaktadır.
4-)18. MADDE UYGULAMASI YAPILMASI
Daha önceki çalışma döneminde Pazaraşağı Mahallesi ,Eski Alemdar İlkokulu çevresindeki iki adada 27 nolu arsa ve arazi düzenlemesi yapılmış
olup bu çalışma döneminde tapuları çıkmıştır.
6- ALTYAPI YATIRIM VE YOL HİZMETLERİ
A-ŞEHİRİÇİ YOL ÇALIŞMALARI
1-İMAR PLANINA GÖRE YENİ YOL AÇILMASI ÇALIŞMALARI
2003 Haziran-2004 Mayıs döneminde İmar planına göre yol açma çalışmalarına devam edilmiş olup, bu dönemde yeni açılan yollar şöyledir.
a) Bahçelievler Mahallesi
-Bahçeli evler Mahallesi yol açılması 4800 m2
b) Fatih Mahallesi
-Fatih Mahallesine 12700 m2
c)Eski Mahalle
-Eski Mahallede açılan yol 4600 m2
d)Tabaklar Mahalllesi
-Tabaklar mahallesine 50 m2
e-Saray Mahallesi:
-Saray Mahallesi mezarlık altı yolu 4000 m2
2-İMAR PLANINA GÖRE YOLLARIN GENİŞLETİLMESİ
İlçemizin Mahallelerinde bu dönemde;
a) Kuşku Mahallesi
- Kuşku Mahallesinden öğretmenevi arasındaki yol 1550 m
b) Fatih Mahallesi
- Fatih Mahallesi park çevrelerindeki yollar 1270m

c) Eski Mahalle
- Eski Mahalle Tabakhane arkası 460m
d) Tabaklar Mahallesi
- Tabaklar Mahallesi fırının arkasındaki yol 15 m
2-DOLGU MALZEMESİ ÇEKİLMESİ
2003 Haziran-2004 Mayıs döneminde İmar planına göre Dolgu malzemesi çekim çalışmalarına devam edilmiş olup, bu dönemde doldu yapılan
alanlar şöyledir.
Bu dönemde toplam 44403 m3 dolgu malzemesi çekildi.
a-Abacılar Mahallesi:
-Abacılar Mahallesi okul etrafı ve çevre yollara 600 m3
b-AkkörrüMahallesi
-Akköprü Mahallesine yollara 450 m3
-Akköprü - Salur yolu arasına 2050 m3
c-BahçeliEvler Mahallesi
- Bahçeli evler mahallesinde 470 m3
-Bahçelievler Mahallesi 420 m3
-Bahçeli evler mahallesinde bulunan parka 1200 m2
d-Çarşı Mahallesine
-Çarşı Mahallesi Sümerbank arkasındaki ve fırın etrafı kaldırımlarına:138 m3
e-Fatih Mahallesi
-Fatih Mahallesine 2360 m3
-Fatih mahallesi Şube yanı sokakta bulunan park çevresindeki yollar 3000 m3
f-Eski mahallesi
Eski Mahalle otogar arkasında bulunan yol ve tabakhane içindeki yol 3200 m3
-Eski mahallede açılan yollar 920 m3
g-Kaşaşağı Mahallesi
-Kaşaşağı Mahalleye 900m3
h-Kızılca Mahallesi
-Kızılca mahallesinde okul önü ve Çay kenarına 720 m3
-Kızılca Mahallesi kaldırımlarına 100 m3
ı-Kuşku Mahallesi
-Kuşku Mahallesine -Abacılar Mahallesi arasındaki yola 15000 m3
i-Leblebiciler Mahallesi
-Leblebiciler Mahallesi 50 m3
j-Tabaklar Mahallesi
-Tabaklar mahallesi yeni açılan yola 10 m3
-Tabaklar Mahallesi fabrika caddesi kaldırımlarına 60 m3
k-Müderris Mahallesi
-Müderris Mahallesi kaldırımları 150 m3
-Müderris Mahallesi parkların içine 1800 m3
l-Pazaryukarı Mahallesine
-Pazaryukarı Mah Çınaraltı arkasına kaldırım dolgularına 1200 m3
-Pazaryukarı Mah Çınaraltı arkasına kaldırım dolgularına 1200 m3
m-Cumhuriyet Mahallesi
-Şahin tepesi yolundan çöplüğü kadar 225 m3
n-Saray Mahallesi
-Saray Mahallesi mezarlık altı yolu 800 m3
o-Sofular Mahallesi
-Sofular Mahallesi uyanış ilkokul yolu ve harman yoluna 6180 m3

ö-Salur Mahallesi
-Salur Mahallesine 360 m3
p-Bağlar Mahallesi
-Bağlar mahallesine 1100 m3
r-Sanayi Mahallesi:
-Sanayi Mahallesi tedaş arkasındaki yola 200m3
-Sanayi Mah Işık Yap Kop yoluna 150 m3
-Yeni sanayi içerisine 200 m3
s-Zafer Mahallesi:
-Zafer Mahallesi DSİ yolu arkası 300 m3
ş-Hıdırlık Mahallesi:
--Hıdırlık mahallesi 90 m3
Toplam 44598 m3 dolgu malzemesi çekilmiştir.
4) KİLİTLİ PARKE DÖŞEME ÇALIŞMALARI
2003 Haziran -2004 Mayıs döneminde beton kilitli parke döşeme çalışmalarına devam edilmiş
olup, şu şekildedir;
-Müderris Mahallesi Cihan Dondurmacı evi önü 100 m2
-Tabaklar Mahallesine 50 m2
-Abacılar Mahallesine 90 m2
-Pazaryukarı Mah Çınaraltı arkasına 300 m2
-Bozulan asfalt yolların asfalt kısımları kesilerek tamiratının kilitli
parke ile yapılması 1400 m2
olmak üzere Toplam 1940 m2 kilitli parke döşenmiştir.
5-HAM YOLLARIN STABİLİZE MALZEME ÇEKİMİ VE SIKIŞTIRILMASI
Abacılar Mahallesinden Kaş Mahalle, Sücüllü Kavşağına çıkan ikinci bir çevre yolu niteliğinde bulunan yola, Sofular mahallesi Isparta ana yola, Eski
Mahalle Sofular yolu bağlantısına olmak üzere toplam 6300 m3 malzeme çekilmiştir.
6-ASFALT YAPILAN YOLLAR :
A) SATIH ASFALT
Karayolları ile yapılan protokolle aşağıdaki yollara aşfalt dökülmüştür.
Fatih Mahallesi
-Fatih Mahallesine 3000 m2
B) BETON ( SICAK ) ASFALT ÇALIŞMALARI
Kendi plentimizde üretilen asfalt aşağıdaki yollara dökülmüştür.
-Çarşı Mahallesine 1900 m2
- Zafer Mahallesi 400 m2 asfalt yapılmıştır.
Bu dönemde Toplam 2300 m2 asfalt dökülmüştür.

7-İSTİNAT (TAŞ ) DUVAR YAPILMASI:
2003 Haziran 2004 Mayıs ayı çalışma döneminde taş duvar yapılarak yerler ve çalışmaları şöyledir.
-Kızılca Mahallesi 9 m3
-Belediye Petrolüne 11,25 m3
olmak üzere Toplam 20,25 m3 taş duvar yapılmıştır.
8- ŞEHİR İÇİ KALDIRIM VE BORDÜR ÇALIŞMALARI
A-BORDÜR ÇEKİLMESİ
2003 Haziran- 2004 Mayıs ayı sonu itibarı ile dolgusu ve sıkıştırılması tamamlanmış olan yollara ve parklara bordür çekilmesi devam edilmiş olup,
şöyledir;
1-Çarşı Mahallesi:
-Çarşı Mahallesine 345 mt
-Çarşı Mahallesinde yapılan meydan 733 mt
-DemokrasiMeydanına 200 mt
2-Bahçelievler Mahallesi:
-Bahçelievler mahallesi 140 mt

3-Bağlar Mahallesi :
-Bağlar mahallesine 150 mt
4-Kaşaşağı Mahallesi:
- Kaşaşağı Mahallesine 400 mt
5-Müderris Mahallesi:
-Müderris mahallesi Y.İnanıcı'nın evi önü yollara 1650 mt
-Müderris Mahallesi cami arkası sokak 200 mt
6-Pazar Yukarı Mahallesi:
-Pazaryukarı Mah Çınaraltı arkasına 600 mt
7-Kızılca Mahallesi
-Kızılca Mahallesine 500 mt
8-Tabaklar Mahallesi:
-Tabaklar Mahallesi fırın arkasındaki yola 100 mt bordür çekildi.
9-Zafer Mahallesi:
-Zafer Mahallesine çim bordürü 685 mt
Bu çalışma döneminde Mahallelerde Toplam 5703 mt bordür çekilmiştir.
9-KALDIRIM ÜZERİNE KAPLAMA ÇALIŞMALARI
Bu çalışmalar mahallelere göre şu şekildedir.
1-Çarşı Mahallesi:
-Çarşı mahallesi fırın çevresi ve yeni Sümerbank arkasındaki yeni açılan yolun kaldırımlarına 625 m2 (Beton kaplama)
2-Kızılca Mahallesi
-Kızılca Mahallesi 500 m2
3-Müderris Mahallesi
-Müderris Mahallesi 375 m2
4-Pazaraşağı Mahallesi
Eski sanayi kaldırımına 200 m2
5-Tabaklar Mahallesi
-Tabaklar Mahallesi kaldırımlarına 300 m2
Toplam 2000 m2 beton kaplama kaldırımlara yapılmıştır.
10-YAĞMUR VE SULAMA SUYU KANALLARININ YAPILMASI
-Tabakhaneye 30 mt Yağmur ve sulama suyu kanalı yapılmıştır.
-Toplam yağmur ve sulama suyu kanalı 30 mt yapıldı.
11-KÖPRÜ VE MENFEZ ÇALIŞMALARI:
Salur Mahallesine Sulama kanalının üzeine 1 adet Köprü yapılmıştır.
12-KANALİZASYON ÇALIŞMALARI
İlçemizde kanalizasyonu bulunmayan yer kalmaması için tüm eksikler tesbit edilerek yapılmıştır. Mahalleler şeklinde şöyledir.
1-Bahçelievler Mahallesi:
Bahçeli evler Mahallesine 80 mt
2-Fatih Mahallesi:
-Fatih Mahallesine 360 mt
3-Kaş Mahallesi:
-Kaş mahalleye 265 mt
4-Kızılca Mahallesi:
-Kızılca Mahallesi 70 mt mt kanalizasyon hattı döşendi.
5-Sofular Mahallesi:
-Sofular Mahallesine 30 mt kanalizasyon hattı döşendi.
6-Sanayi Mahallesi:
-Yeni sanayi 15 mt kanalizasyon hattı döşendi.

7-Saray Mahallesi:
-Saray mahallesi Bekdeş ile Sarıoğlu evi arası 300 mt
8-Pazaraşağı Mahallesi
-Pazaraşağı Mahallesi 300 mt
Tüm mahallelerde Toplam 1420 mt kanalizasyon şebeke hattı döşenmiş ve daha önceki yıllarda döşenen kanalizasyon hatlarındaki arızalar
giderilmektedir.
13-PARK BAHÇE VE TARIM ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
1-HAYVANAT BAHÇESİ YAPILMASI
Cumhuriyet mahallesinde belediyeye ait Turgut ÖZAL şehir parkı içerisine yapılan hayvanat
bahçesine Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı bölümüne Turgut ÖZAL park projesinin devamı çizdirilmiş Tabiat Kültür Varlıkları
Koruma Kurumunca tastik edilmiştir.
projeye uygun olarak park düzenleme çalışmaları başlamıştır.
Ayrıca eksikliği hissedilen tuvalet ve bekçi evi projelendirilmiş olup, yapımına başlanacaktır.
2-ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPILMASI
Belediyemizce Eymir mevkiinde yapılmakta olan 4000 m3/gün deri küçük sanayi girişi kapasiteli 5000 m3/gün evsel atıksu giriş kapasiteli ve 3000
m3/gün Organize Sanayi giriş kapasiteli tesis 24.08.2001 tarihinde 2.5 trilyon ihale bedeli üzerinden ihale edilmiş %17.32 tenzilatla HidrotekGülermak şirketince inşaatına devam edilmekte olup, bu dönemde kalan Belt Pres binası,Geri Devir pompa binası, Blower binası, Jeneratör ve
Trafo binalarının inşaatları, çatıları, demir doğramaları ve sıvaları tamamlanmıştır. binaların boya badanaları ile çevre tel çit düzenlemesi
yapılmış.Makine aksamları yerlerine monte edilmiş Önümüzdeki günlerde Kanalizasyon hattının şehir çıkışları toplayıcı kolektör hattı ile Atıksu
arıtma tesisine bağlanıp Atıksu arıtma tesisi çalıştırılacaktır.
3- MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ YAPILMASI
-İlçemiz Şehir İmar Planında meydan olarak gözüken eski Hükümet Konağı yeri Mal Müdürlüğünden (Hazineden) satın alınarak bina yıkılarak
temizlenmiştir. Belediyemiz Antalya Mimarlar Odası, Turizm Bakanlığı, ve Çekül Vakfı tarafından hazırlanan Kültürel Doğal
Değerlerin Korunması Geliştirilmesi ve Turizmin Çeşitlendirilmesi projesi kapsamında Meydan Düzenleme Projesi Antalya Mimarlar Odası ve
Belediyemiz tarafından yapılan
yarışma sonucunda birinci gelen projenin yapılmasına karar verilip Peyzaj uygulama projesine başlanmıştır. Projenin giriş kapısı ve 24 adet
panoların betonarmeleri kaplamaları yapılmış, . Bu panolarda Yalvaç’ımızın Kültürel değerlerini anlatan bilgiler monte edilmiştir. Meydan da ayrıca 2
adet turizm danışma bürosu havuz ve anıt yapılmıştır. Meydanın zeminine kaplama olarak
863,15 m2 doğal granit taş,1243,60m2 taraklı mozaik,165,36m2 limra kullanılmıştır. Çevre düzenlemesi yapılmış ağaçlandırma ve çimlendirme
işleri tamamlanarak halkın hizmetine sunulmuştur.
4-PARK VE BAHÇE ÇALIŞMALARI
a-Zafer Mahallesi
- Zafer mahallesi mahalle fırını yanı parkın Park içi düzenlemeleri bu yıl içerisinde yapılarak hizmete açılması planlanmaktadır.
- Zafer mahallesi Çocuk trafik eğitim pisti bitişinde yapılmakta olan parka bu çalışma döneminde Park içerisine 1 adet büfe, Bahçe Satrançı oyun
bölüm ve çocuk kütüphanesinin yapımı Parkın tanzim ve çimlendirme çalışmaları,bordür çekimi ve kilitli parke döşemeleri tamamlanarak halkımızın
hizmetine sunuldu.
Fatih Mahallesinde Şehir imar planında bulunan daha önceki çalışma dönemlerinde dışperde duvarları ve korkulukları yapılmış kenarlarına ağaçları
dikilmiş parkların projeleri çizilmiş olup önümüzdeki günlerde yapımına başlanılacaktır.
5-ÇOCUK BAHÇELERİNİN YAPILMASI
- İmar planında çocuk parkı olarak gözüken alanların düzenlemesi çalış malarına devam edilmekte olup, bu dönemde;
-Çocuk trafik eğitim parkına 1 adet çocuk oyun gurubu monte edildi.
6-HIDIRLIK KENT PARKI YAPILMASI
Kültürel Doğal Değerlerin Korunması Geliştirilmesi ve Turizmin Çeşitlendirilmesi Proje kapsamında bulunan Hıdırlık Tepesi Kültür yaşatma alanı
olarak Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimari Bölümü ile 160 dönüm alanda yapılacak olan parkın yapımına başlandı. Park alanı içerisinde bulunan eski
restoran binasının yeniden hizmete açılabilmesi için restore çalışmaları devam ediyor. Yarı olimpik yüzme havuzunun kaba inşaatı bitirildi. Makine
aksamı ve seramik kaplama işlerinin yapımı tamamlanmamıştır.
Düzenleme sahası içerisinde kalan şahıslara ait arsaların kamulaştırma işlemleri devam ediyor.
7-PİKNİK VE MESİRE YERİ YAPIM ÇALIŞMALARI
1 -Hisar ardı yolu piknik alanı
Isparta D.S.İ. Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma Projesi kapsamı içerisinde Piknik Alanı Peyzaj projesi çizdirilmiş olup ayrıca Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ile çizdirilen proje yeniden değerlendirilerek uygulama projesi yapılıp önümüzdeki günlerde yapımına
başlanılacaktır. Kamulaştırma işlemleri plankotesi bitirilmiş olup Projenin bitirilmesine müteakip uygulamaya devam edilecektir. Bu dönemde
çalışma yapılmamıştır.
2-Orman piknik alanları
Orman içerisindeki piknik alanları geliştirilecektir.Projelendirme aşamasında.
3-Gölet çevresine piknik alanı yapılması
Alan düzenlemeleri ve projelendirme devam ediyor.

8-AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI
2003 Haziran 2004 Mayıs ayı çalışma döneminde belediyemizce Çarşı içerisindeki çiçekliklere
ve refüjlere 10800 süs çiçeği dikildi.
Ayrıca ağaç sökme ve dikme makinesı ile,düz kır mevkindeki ormanlık alanda sık olan ve yol açılacak yerlerdeki yetişmiş çam ağaçları
sökülerek ilçemiz imar planında yeşil alan olarak gözüken kısımlara
dikilmiştir.Dikilen yerler ve adetleri şöyledir.
- Toplu konut bölgesindeki yeşil alanlara 87 adet ağaç dikildi.
- Kuşcular parkına 41 adet ağaç dikildi.
- Görgü mezarlığına 10 adet ağaç dikildi.
- Çınaraltı arkası yeşil alana 18 Adet ağaç dikildi.
- Tedaş Karşısındaki refüjlere 3 ağaç dikildi.
- Çocuk eğitim pisti ve arkasındaki yola 19 adet ağac dikildi.
- Anlatan Meydana 26 adet ağaç dikildi.
- Kız yurdun önündeki kaldırımlara 11 ağaç dikildi.
- Isparta yolu girişindeki giriş refüjlerine 6 Adet ağaç dikildi.
-Muhtelif refüjlere 14 adet ağaç dikildi.
-Toplam 72 adet Çam ağacı dikildi.
-Toplam 19 Adet Akağaç dikildi.
-Toplam 10 Adet çınar dikildi.
-Toplam 5 adet katalpa dikildi
-Toplam 3 adet Akasya dikildi
-Toplam 2 adet süs eriği dikildi.
-Toplam 87 adet sedir ağacı dikildi.
-Muhtelif yeşil alanlara 4000 m2 çim ekimi yapılmıştır.
9-CAMİLERİN ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARININ YAPILMASI
-Toplu konut bölgesinde yapımına devam edilen caminin etrafındaki parkın çevre duvarları yeşil alanın ağaçlandırması yapılmış, önümüzdeki
günlerde çevre düzenlemesi tamamlanarak halkın hizmetine sunulacaktır.
15-KONUT YATIRIM VE HİZMETLERİ:
1-BELEDİYE LOJMAN BİNALARI
-Belediyemizce daha önceki yıllarda yapmış olduğu Zafer mahallesindeki 18 daireli lojmanların bahçe önümüzdeki günlerde düzenlemeleri
yapılacak.
- Leblebiciler ve Pazar mahallesi fırınlarının üstleri daire olarak yapılmaktadir
2-BELEDİYE ARSALARININ KAT KARŞILIĞI İHALEYE ÇIKARILMASI
Belediyeye ait arsaların projeleri yapılarak kat karşılığında yapılması sağlanacaktır.
Tüm ilçe bazında belediyeye ait arsalar projelendirilecek yap işlet devret veya kat karşılığı yapımı sağlanacaktýr.

