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BAŞKAN’DAN 
 

Yerel yöneticilerin görevi sadece kentin değiĢimine ayak uydurarak gündelik 

hizmetleri sunmak değil, kentin değiĢimine yön vererek geleceği bugünden gören kent 

vizyonunu geliĢtirmektir. Bu çerçevede hazırladığımız Stratejik Plan Burdur‘un ve 

hemĢerilerimizin gelecekteki ihtiyaçlarına bugünden çözüm üretme arayıĢının bir ifadesi 

olarak okunmalıdır. 

Kenti fiziksel, ekonomik ve sosyal dokusuyla bir bütün olarak kabul eden 

belediyecilik anlayıĢımızla, stratejik planın öneminin farkındayız. Bu nedenle Burdur 

Belediyesi hemĢerilerimizin ve kentimizin öncelikleri doğrultusunda yeniden Ģekillendirilen 

2015-2019 Stratejik Planını hazırlamıĢtır. 

HazırlamıĢ olduğumuz Stratejik Plan‘ın temel amacı ―sosyal paydaĢlarımız‖ olarak 

gördüğümüz Burdurlu hemĢerilerimizin çağdaĢ ve katılımcı bir kent yapılanması içinde 

bugünden geleceğe rahat, planlı, güvenli, konforlu, insana ve çevreye önem veren bir ortamda 

yaĢamalarını güvence altına almaktır. 

Belediyemizin geleceğe yönelik hedeflerinin belirlendiği, somut imkânlarla 

güçlendirilmiĢ, katılım sağlanarak desteklenmiĢ Stratejik Planımız yine 2019 yılına kadar 

baĢucu kitabımız olacaktır. Bu yeni planımız, 2015 yılı Belediye Performans Programı ve 

2015 yılı Bütçemize de ıĢık tutacaktır. 

Çağdaş ve modern bir Burdur için 5 yıl boyunca yürüteceğimiz faaliyetlerimize 

yol göstermek ve ışık tutmak üzere, azami bir dikkat ve özveriyle hazırlanmış olan bu 

planın Burdur için hayırlı olması en büyük dileğimdir. Sevgi ve saygılarımla... 

 

  

                                                                                                            Eylül 2014 

                                                                                                            Ezc. Ali Orkun ERCENGİZ 

BURDUR BELEDİYE BAŞKANI 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Birçok güçlükler ve engeller karşısında bulunduğumuzu 

biliyoruz. Bunların hepsini inceleme ile gayret ve iman ile ve millet 

aşkının sarsılmaz kuvvetiyle birer birer çözüp sonuçlandıracağız.  

 

         O millet aşkı ki, her şeye rağmen içimizde sönmez bir kuvvet, 

dayanıklılık ve ateş kaynağıdır. 
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MİSYON 

 

 

 

 Halkımızdan aldığımız; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Geleceği bugünden görmek. 
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VİZYON 

 

Ġlkçağlardan günümüze kadar gelen Burdur’un mirasını daha da geliĢtirerek; 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bir Belediye olmak. 
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KENT VİZYONU 

 

 

Birey odaklı çözümü arayan vatandaĢ memnuniyetini esas alan toplam hizmet kalitesini 

yükselten Belediyecilik anlayıĢı içinde olmak 
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İLKELERİMİZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hizmet kalitesini yüksek tutarak, güler yüzlü ve çözüm odaklı vatandaş 

memnuniyetini dikkate alan bir belediye anlayışı içinde olmak. 

4. Tüm vatandaşlara ulaşabilen, insanı temel alan sosyal belediye olmak. 

3. Hiçbir zümreyi ya da kişiyi ayırmadan hizmette adil, dürüst, güvenilir, 

tarafsız ve hukuka uygun olmak. 

2. Kararlarımızda ve eylemlerimizde hesap verebilirliğin yanı sıra, açık ve 

şeffaf olmak.  

5. Katılımcı ve paylaşımcı bir belediye olmak. 

6. Tarihi dokuya ve doğaya saygılı olmak. 

7. Bilgide erişebilirliğin yanı sıra, teknolojiyi iyi kullanmak. 

8. Kalkınmada sürdürülebilirlik ile kaynakları etkin kullanabilen bir belediye 

olmak. 

 

9. Yenilikçi, çağdaş ve değişime açık bir belediye olmak. 
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Devlet Planlama TeĢkilatı 

MüsteĢarlığı’nın Haziran 2006 tarihinde 

yayınlanan “Kamu Ġdareleri Ġçin Stratejik 

Planlama Kılavuzu”  kitapçığının 2.Sürümü 

dikkate alınarak, planlama çalıĢmalarına 

baĢlanmıĢtır. 

          Stratejik Plan çalıĢmalarımızın her 

aĢamasında belediyemizin bünyesindeki 

birimlerimizle ve dıĢ paydaĢlarımızla sürekli 

irtibat halinde olunarak baĢarılı çalıĢmalar 

yürütülmüĢtür. 

Strateji Planlama Koordinasyon ekibi 

kurularak, stratejik plan çağrısı ile bütün 

birimlerden güncel bilgiler alınmıĢtır. 

 

BURDUR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN SÜRECİ 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 
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STRATEJİK PLAN ÜST KURULU 

 

ALĠ ORKUN ERCENGĠZ 

 

HASAN DUYGULU 

 

TĠMUR KABAY 

 

MUZAFFER OKKALI 

 

STRATEJİK PLAN KOORDİNASYON EKİBİ 

 

CENGĠZ TAġBAġ 

 

SÜLEYMAN CESSUR 

 

MUSA ERDOĞAN 

 

RAUF ASLAN 
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1.GĠRĠġ 

 

 Dünyada artan rekabet karĢısında Stratejik Yönetim gittikçe önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Bu rekabet sadece özel sektörü değil Kamu Ġdarelerini de değiĢim, dönüĢüm 

yapmaya, iĢ ve iĢlemlerini önceden belirlenmiĢ Plan ve Programlar doğrultusunda yürütmeye 

zorlamıĢtır. Kamu idareleri de orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, 

hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaĢmak için izlenecek yöntemleri 

belirlemek amacıyla Stratejik Plan çalıĢmalarına yer vermeye baĢlamıĢtır. Bu çalıĢmalar 

sonucunda kamu sektörü de globalleĢme ve bunun getirdiği rekabet olgusu karĢısında daha 

stratejik düĢünmeye, stratejik planlamaya, stratejik karar almaya eskisinden daha fazla önem 

verir olmuĢlardır.  

 

 Kurumsal değiĢimi de beraberinde getiren Stratejik Planlama kamu yönetiminin 

iĢleyiĢinden doğan; dağınıklık, savurganlık, karmaĢıklık, hizmet yetersizliklerinin ortadan 

kaldırılmasında etkili olacaktır. 
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1.1. Stratejik Plan ÇalıĢmalarının Yasal Dayanağı 

  

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  

• 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu  

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu  

• 5302 Sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu  

• 5227 Sayılı Kamu Yönetim Temel Ġlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Kanunu  

 

 Özellikle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9.maddesinde 

stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konularında düzenlemelere yer 

verilmektedir.  

 Ġlgili Kanun maddesinde Kamu idareleri, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat 

ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe iliĢkin misyon ve vizyonlarını 

oluĢturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden 

belirlenmiĢ olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini 

yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlar denmektedir.  

 5393 sayılı Belediye Kanunu 41. maddesinde de Belediye baĢkanı, mahallî idareler 

genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına 

uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaĢından önce de yıllık performans programı 

hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile 

konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüĢleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi 

tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Stratejik plân ve performans programı 

bütçenin hazırlanmasına esas teĢkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüĢülerek 

kabul edilir denmektedir. Kamu Ġdareleri için önemi her geçen gün daha iyi anlaĢılan Stratejik 

Planlama Kavramına iliĢkin birçok kanun metninde dayanaklar yer almaktadır. 
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2.DURUM ANALĠZĠ 

2.1.BURDUR ĠLĠNĠN TARĠHÇESĠ 

 

    TARĠH ÖNCESĠ ÇAĞLARDA BURDUR 
 

Burdur ilinin tarihi Neolitik Çağa kadar inmektedir.1957-1960 yılları arasında Prof. J 

Mellaart tarafından Hacılar ‘da yapılan kazılarda Neolitik kültürün bütün ayrıntılarını ortaya 

çıkarmıĢtır. Bu bulgular M.Ö.7000 yıllarına inmektedir. Yine 1978–1988 yılları arasında 

Kuruçay Höyükte ve 1989–1992 yılları arasında Bucak Höyücek Höyükte Prof. Dr. Refik 

DURU tarafından yapılan kazılarda da Neolitik çağın kültürüne rastlanılmıĢtır. Bu çağın en 

önemli özelliği: Ġnsanların, hayvanları evcilleĢtirmesi, çanak-çömlek yapımını öğrenmiĢ 

bulunmasıdır. Anadolu‘nun ilk heykelcikleri olarak bilinen Ana Tanrıça‘yı temsil eden piĢmiĢ 

toprak figürünler ve süs eĢyaları Neolitik Çağda Hacıların en önemli eserleridir.  

Kalkolitik Çağ; Neolitik çağdan sonra gelen M:Ö.5400–3000 yılları arasındaki çağdır. 

Bu çağda taĢ, kemik ve ağaç aletlerin yanı sıra, madenin de kullanılmaya baĢlamıĢ olması en 

önemli özelliğidir. Kuruçay Höyükte bulunan madeni keskiler, ok uçları gibi aletler çağın 

özelliğini yansıtırlar. Ayrıca Uğurlu Höyük, Kızılkaya Höyük, Karamanlı Çamur Höyük, 

Tefenni Bey köy Höyükte bu çağı destekleyen malzemeler elde edilmiĢtir. M.Ö. 3000–2000 

yılları arasına tarihlenen Eski Tunç Çağında, medeniyet daha geliĢmiĢ, taĢ aletlerin yerini 

tunçtan yapılan aletler almıĢtır.  

Çağın özelliklerini yansıtan bir baĢka grup da, piĢmiĢ toprak ve mermerden yapılmıĢ 

keman tipi idollerdir. Ġlimizde Yassıgüme Höyük, Burdur Höyük, Ġncirdere Höyük, Tepecik 

Höyük gibi yerleĢim yerlerinde eski tunç çağı malzemesi yaygın olarak tespit edilmiĢtir. 

Ġlimiz, Antik çağlarda bugünkü sınırları ile Isparta ve Antalya illerini de içine alan antik 

PĠSĠDĠA bölgesinde kalmaktadır.  

Bu bölge Pers döneminin ortalarına kadar karanlıkta kalmıĢ, henüz 

aydınlatılamamıĢtır. Bölge, M.Ö. 2000 yıllarında ARZAVA konfederasyonunun siyasi 

merkezi olmuĢtur. Bu durum M.Ö. 1000 yılına kadar çeĢitli toplumların yerleĢmesiyle devam 

eder. M.Ö. 8.yy‘da Pisidia‘nın batı bölgesi Friglerin hâkimiyetine girmiĢtir. YarıĢlı 

Gölü‘ndeki yerleĢim yerinde Frig seramiklerinin bulunması bu tezi desteklemektedir.  
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M.Ö. 696–676 Frig devletini yıkan Lidyalıların bölgeye hakim olduğunu görüyoruz. 

M.Ö. 546 yılında Lidyalıları yenen Persler, bölgeyi ele geçirmiĢlerdir. M.Ö. 334‘te Büyük 

Ġskender, Biga Çayı kenarında Persleri mağlup eder ve Anadolu‘ya yönelir. Önce Bodrum, 

Milet ve Phaselis‘i alır. Daha sonra Perge, Side, Aspendos‘u alır ve M.Ö.333‘te de Sagalassos 

ve Kremna‘yı da zapt eder. Büyük Ġskender‘in M.Ö. 323 yılında ölümü, imparatorluğun 

paylaĢılmasına sebep olur. 

Bölgeye, M.Ö. 321 yılında komutan Antigonos hakim olur. Fakat M.Ö.301 yılında 

Ġpsos SavaĢında Selevkos‘lulara yenilince ülkesini kaybeder. Selevkos‘lardan sonra bölge, 

Bergama krallığına ve daha sonra da Roma‘ya bağlanır. Bu durum, M.S. 395 yılına kadar 

devam eder. Bu yıl Roma Ġmparatorluğu ikiye bölünür; bölge Doğu Roma(Bizans) idaresine 

girer. Bu durum M.S. XI yy sonlarına kadar devam eder ve bu tarihten itibaren Türk 

hakimiyeti baĢlar. Roma çağında Psidia‘nın her tarafında kesif bir yerleĢme vardır. Birçok 

yeni Ģehir kurulmuĢ, eski merkezler yeniden onarılmıĢtır. 

 

BURDUR’UN TÜRK TARĠHĠ DÖNEMĠ       

 

 13.YÜZYILDAN CUMHURĠYETE*                

 (1071-1100 yılları arasında Türklerin Anadolu‘ya geçiĢi ile Göçebe Türk boylarından 

Türkmenlerin Kınalı AĢireti doğudan Pisidya‘ya gelerek, o zaman ki adıyla Polidorion diye 

anılan Burdur'a yerleĢtiler. Oymağın yerleĢtiği ilk yer ġekerpınar - Hamambendi olarak 

bilinen bugün dört ayaklı türbenin bulunduğu mevki idi. Kayıtlarda Pisidya‘ya gelen oymak 

ve toplulukların 2.000 çadırdan fazla oldukları yazılmaktadır. 

Kınalı oymağı ilk yerleĢim yerine çadırlarını kurduğunda konuk olarak gelen diğer bir 

oymak beyi çadırların düzenli kurulduğunu, önünde akan su ve ağaçları ile imrenerek "Ne 

güzel TırkemiĢ-Ne güzel TırkemiĢ" diyerek takdirlerini iletmiĢ, böylece yöre Selçukluda  

TırkemiĢ ilçesi olarak anılmaya baĢlanmıĢtır. 

Bu dönemde oymak halkının bir kısmının TırkemiĢ ilçesinin merkezi Burdur‘da 

sürülerini barındıramadıkları bu nedenle baĢka bölgelere giderek, yaĢamlarını sürdürdükleri 

1522 yılında yazılmıĢ ve Ġstanbul Topkapı Sarayında evrak hâzinesinde mevcut Defter-i Mu-

fassal Liva-i Hamit adını taĢıyan defterde kayıtlıdır. 

Daha sonraları Kınalı oymağı kondukları Hamambendi mevkiinde derme çatma dam 

örtülü evler yaparak küçük bir kasaba kurdular. TırkemiĢ kasabası çay kenarında düz bir  
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alanda kurulmuĢtu. Zaman zaman olagelen sel baskınından halk can ve mal kaybına uğru-

yordu. Etraftaki bataklıklar nedeniyle sıtma salgınına maruz kaldılar. Bu nedenle yurdu 

değiĢtirdiler, Çay boyu ve bugünkü yukarı çarĢının pazar alanına yerleĢtiler. Oymak yeni 

yerleĢim yerinin havadar ve güvenli olmasını istiyordu. Bir rivayete göre "ciğer asarak", 

kokmadığını görünce yerleĢmeye karar verdikleri söylenir. Bir baĢka söylenti; oymak baĢı 

"Sen burada dur-Sen burada dur" diyerek yerleĢtirmiĢ, Polidorion Polidor‘a, Burada dur ise 

Burdur‘a dönüĢmüĢtür. 

Türkmenler, Bizans döneminden kalan 40–50 hanelik kale içinde ticaret yapan ve 

çevresinde yerleĢik durumdaki Rumların alanlarına doğru geniĢlediler. Daha sonra bu 

gayrimüslim halktan ticaret, nakliye, halı vb. imalât iĢlerini öğrendiler ve birlikte yaĢamaya 

baĢladılar. 

Burdur TırkemiĢ ilçesinin merkezi idi. Ağlasun, Gölhisar, Ġncirli (Bucak) ilçesi, Erle 

(YeĢilova) nahiyesi ile Acıpayam nahiyesi köylerinin bir kısmı Burdur‘a bağlı idi. 

SELÇUKLULAR 

Burdur dolaylarına yerleĢmiĢ bulunan Türkmenler kolay kolay Selçuklu Devleti hükmü 

altına girmiyor, baĢ kaldırıyorlardı. Bu nedenle Selçuklu orduları zaman zaman Türkmenleri 

egemenlikleri altına almak için bölgeye geldiler.(M.S. 1219-1236). 

Sultan Gıyasettin Keyhüsrev kardeĢleri Ġzzettin ve Ruknettin'i çok sağlam olan Burdur 

kalesine göndererek hapsetti. M.S. 1246 tarihinde Keyhüsrev‘in ölümü üzerine Ġzzettin 

Keykavus‘u Burdur Kalesinden getirerek Sultan yaptılar. 

1257 yılında üç kardeĢ arasında taksim olunan Selçuklu devletinin toprakları 2. Alaettin 

Keykubatın ölümü üzerine 2. Ġzzettin ve 4. Rüknettin arasında bölüĢüldü, iki kardeĢ arasında 

savaĢta Rüknettin yenilgiye uğradı. Burdur Kalesine hapsedildi. 

Rüknettin Kılıçaslan, değerli devlet adamlarını kendisinden soğutmuĢtu. Sınır beylerini 

birer bahane ile ortadan kaldırıyordu. Bu arada Burdur Kalesi Kumandanı da aynı bahanelerle 

idam ettirilmiĢ, naaĢı köpeklere yedirilmiĢtir. 

HAMĠTOĞULLARI 

Hamitoğulları Beyliği 13. yüzyıl sonlarında, Hamitoğulları Ġlyas oğlu Felekeddin 

Dündar Beyin ilk eseri Ulu Camii(M.S. 1300) yapıldı. Dam örtüsü ve üç kapılı iki Ģerefeli 

zarif minaresi vardı, 1914‘deki depremde yıkıldı. 

1375‘de Kemalettin Hüseyin Bey tarafından Osmanlı Murat Bey‘e 80.000 altına 

Hüccet-i ġer‘i (Mahkeme Senedi) ile AkĢehir, BeyĢehir, Yalvaç, Karaağaç ve Isparta ile 

Burdur satıldı. 

*Hasan DUYGULU 
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BURDUR KALESĠ, SELÇUKLU DÖNEMĠ SOSYAL YAġAM 

Genç Roma ya da erken Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen Burdur Kalesi, 

Polidorion dönemi eserlerindendir. YaklaĢık 5000 m2. alana oturan kale bugünkü Ulu Camii 

çevresinde hakim konumunda idi. 

M.S. 1331-1332‘de bütün Anadolu'yu dolaĢan Arap Seyyahı Ġbn-i Batuda, "Burdur, 

akarsuları bol, bağlık ve bostanlık küçük bir kasabadır. Kalesi yüksek bir tepe üzerindedir. 

Buraya geldiğimizde bizi misafir alarak Hatibin evine getirdiler. Ahiler geldiler, misafir et-

mek istediklerini bildirdiler. Dillerimiz ayrı olduğundan konuĢmalarımız anlaĢılmıyordu" 

demektedir. 

"Anadolu‘nun güzel memleket olduğu, ahalisinin yüzleri güzel, elbiseleri temiz ve 

yemekleri nefistir. Bunlar Ģefkatli yaratılmıĢlardır. Bunun için Bereket ġam‘da, Ģefkat 

Rum‘dadır" denmektedir. "Bu memlekette bir zaviyeye(tekkeye) veya bir eve misafir isek 

komĢularımız olan kadın ve erkekler halimizi soruĢtururlardı. Burada kadınlar kaç-göç bilmez 

ve çekinti yapmazlar. Ayrılacağımız zaman hısım ve akrabalarımız imiĢ gibi bize iyi 

yolculuklar diler ve gözyaĢı dökerek teessürlerini bildirirlerdi. Haftada bir kez ekmek piĢirilir, 

sıcak ekmek ile nefis yiyecekler hediye ederlerdi. Bu dönemde Hanefi mezhebinde olup ehli 

olan ahalinin bir kısmı HaĢhaĢ(Afyon) kullanmakta ve bunu ayıp saymamaktadır." 

denilmektedir. 

Ġlk olarak Burdur civarına yerleĢen Türkmenler "Alan Pazarı"nı kalenin surları içine 

kurdular. 12. ve 13. yüzyılda Selçuklu döneminde kale savaĢlara, yakıp ve yıkmalara sahne 

olmuĢtur. 

Burdur‘un en parlak dönemi Hamitoğlu Dündar Bey zamanıdır. O zamanlar Burdur 

Ģehri büyüdü, sanat, ticaret ve nakliyecilik ilerledi. Halk dokudukları halı ve kilimleri vücuda 

getirdikleri kervanlarla Mısır ve Suriye‘ye göndererek satıyordu. Burdur‘da Tabak Hamamı 

ile Lala Balaban Hamamı Hızır Bey tarafından vakfedilmiĢtir. 1215‘de ilk fethin ardında 

yapılan ilk mescit Ulu Camii‘nin olduğu yer alan pazarı ve açık namazgâh olarak tanzim 

edilmiĢtir. 1300‘de mescit Ulu Camii haline gelir, iki Ģerefeli minaresi, karkas çatısı vardır. 

Topoğrafik eğimlerin kullanıldığı dehliz ve sarnıçlarla donatılmıĢ, üç kapısı olan 

kalenin bugünkü Aykon yokuĢu baĢında su deposu vardır. Halı Sarayı kazısında dehliz 

kalıntılarına rastlanmıĢtır. Sur alanı içinde yeni mescit, çukur ve camii adında üç Müslüman 

mahalle var idi. Rum topluluğu daha çok Manastır ve Necati Mahallelerde yerleĢmiĢlerdi. 41 

hane olan Rum Mahallesi dıĢındaki mahalleler köy olarak gösterilmiĢtir. 
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OSMANLILAR 

Ġstanbul Topkapı Sarayı evrak hanesinde, BaĢ vekâlet arĢiv dairesinde bulunan Hicri 

929, Milâdî 1522 tarihinde tanzim edilmiĢ olan ve Defter-i Mufassal Liva-i Hamit adındaki 

defterde Burdur Merkez ilçe ve köylerinin kimlerin zeamet ve tımarında bulunduğu, hâsılat, 

ev ve vergi mükellef adedi, göçebe Yörük cemaatlerinin durumu ve vergi sistemleri, 

akarsuların kullanma Ģekilleri, aĢar ve ağnam vergileri gösterilmiĢtir. 

BURDUR MERKEZĠNĠN YILLIK GELĠRĠ VE BU GELĠRLERĠN ALINDIĞI 

KAYNAKLAR 

Burdur merkezinin geliri 20.228 akçedir. Bundan baĢka aĢar ve göğeri vergisi olarak da 

13.337 akçe gelir sağlanmaktadır. 

O tarihte Burdur Merkezinde Ġhtisab Ağalığı(Belediye TeĢkilâtı) 

vardır. 

Merkezden Sağlanan Gelirler: 

            GELĠRĠN ADI: 

—Bacı bazar maa resmi küp ve zevaidi resmi kile                        AKÇE: 

—Yatak Parası, hayvan bacı, kile resmi )                                       622 

—Resmi ispenç ( Hıristiyanlardan alınan bac vergisi )                     929 

—Ġhtisab-ı ġehir ( Belediye Vergisi )                                             199 

—ÖĢrü boğatı, nefsi Ģehir (Dellaliye resmi – Yalnız ġehir )            4729 

—ÖĢrü kovan ( Arı ve bal vergisi )                 150 

— Tahınhane ( Değirmen resimleri )                                            1000 

— Burdur bağlarından meyve vergisi                                           1000 

Yine Evrak hâzinesinde bulunan mühimme defterlerinde Burdur‘u ilgilendiren PadiĢah 

fermanlarına rastlanmaktadır. 

Çine köyünden gelen çay suyu hakkında kayıtlarda "Burdur kazası halkının Çine köyü 

halkı ile su yönünden nizaları olup, daha eskiden ahkâmı padiĢah ile teftiĢ olunup su, adı 

geçen Burdur halkına hükmolunup ücret ve kararnameler verilmiĢtir. Çine köyü halkı men 

edilmiĢtir.ġimdiki halde ol kararname yüce katıma iletilip, eski karar ile iĢ yapıla deyu.. 

Burdur halkına hükmü hümayunum ve makarenname-i padiĢahı sadaka olmağın deftere 

kaydoduldu,‖ denilmektedir. 

Burdur, Osmanlının en parlak devirlerinde sakin ve kendi içine kapanık kent formunu 

korumuĢtur. Bu dönemde 600‘den fazla Müslümanlara ait, 40‘dan fazla reaya(gayri müslim) 

lara ait olmak üzere hane var idi. 1391 yılında Kütahya‘da kurulan Anadolu Beylerbeyliğine 

bağlanan Burdur‘da baĢlarda Osmanlı eserine pek rastlanmaz. 
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ġehzade Selim Kütahya Beylerbeyi iken yöreye geldiği söylenir. Sultan Selim tahta 

çıktığında Burdur‘daki adamı tarafından ÇeĢmedamı Mahallesindeki çeĢme 1566 yılında 

yapılarak hediye edilmiĢtir. Tabak Camii ve hamamı bu dönemlere aittir. Hıdırlık türbesi bu 

döneme ait olup bugünkü Kalekapı Caddesi ile Tabak hamamı civarında Türkmen mezarlığı 

bulunuyordu. 

         Osmanlı döneminin 16. yüzyıl sonu ve 17. yüzyıl baĢlarında Celâlî isyanlarından kent 

büyük zarar görmüĢtür. 18. yüzyılda bey ve paĢalarca yaptırılan konak, han ve hamamlara 

rastlanmaktadır. Bu dönemde Çelik Mehmet PaĢa tarafından yaptırıldığı sanılan Baki Bey 

konağı (Koca oda), TaĢ Camii, ġeyh Sinan Camii ve Divan baba Camii, Sebilhane (Pazaryeri 

çeĢmesi) bu dönem mimarîsi örneklerindendir. 

1800 ile 1820 yılları arasında Uluborlu ilçesinin Senir köyü (Senirkent) halkından 100 

hane (yaklaĢık 500 kiĢi) eĢkıya baskısından kaçarak Burdur‘a yerleĢtiler. Bu topluluk 

Burdur‘a dokumacılığı getirmiĢtir. Öte yanda Delibuba-Divan baba (Değirmenler, Kuyu) 

mahallesinde yaĢamca fakir, ağaç ve tahta kesimi ile yapım iĢçiliği, değirmencilik (o zamanlar 

12 değirmen olduğu söylenir) yapan dağınık bir topluluk var idi. Bu topluluklarda belirgin 

sayıda alevi bulunduğu söylenir. 

ġahinzade, KayıĢoğlu, Hecin, Selimoğlu, Mustafa hoca, ÇeĢmedamı camileri, Hocabali 

ve Yenice hamamları, Divanbaba çeĢmesi, Recep mahallesi camii çeĢmesi, CümbüĢlü 

çeĢmesi bu dönem eserleridir. Osmanlı döneminde gayri müslim toplulukların Polidorion 

döneminden kalma Zafer Mahallesindeki kiliseyi ve Necati Mahallesindeki Manastır‘ı 

kullandıklarını kayıtlardan öğreniyoruz. Büyük kısmı Rum ve kısmen ermeni olan bu 

topluluğun Zafer ve Karasenir Mahallesi etrafında yerleĢtikleri, mekân yapımı ve 

kullanımında yeni bir mimarî boyut getirdikleri bilinmektedir. Halı, kilim imalâtı, debbağlık, 

berberlik, yağcılık ve demircilik vb. el sanatları, bu gayrimüslim topluluklarınca icra 

ediliyordu. 

1768–1837 dönemi Kütahya iline bağlı mutasarrıflık olan Burdur, 1839 Gülhane Hattı 

Hümayunundan alınarak Konya ili Isparta Kaymakamlığına bağlı Muhassıllık (Ġdare 

Amirliği) haline getirilmiĢtir. 1839-1850 arasında idare âmirleri bilinmemektedir. 1839 

yılında Çiloğlu Mustafa Ağa‘nın "Ġdare Âmiri" olmasıyla baĢlayan, ÇelikpaĢa oğullarının 

Yenice mahalle halkını kıĢkırtmasıyla devam eden çatıĢmalar yaĢanmıĢtır. 1851 yılında 

Isparta‘dan ayrılarak kaymakamlık olan Burdur, doğrudan Konya‘ya bağlanmıĢtır. 

Kayıtlarda Burdur 1851 yılında "Konya Vilâyeti dahilinde Konya‘nın güneyinde, 52 

saat uzağında bir kentti. 19 camii, 10 mescit, 23 okul ve 5.900 kadar nüfusu; 6 kazası ile 

birlikte 40.000‘e ulaĢır. Arazisinde ipek, tütün ve afyon da üretilmektedir. Burdur‘un bir saat 
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kuzeyinde "çürüksü gölü ya da Burdur Gölü" adıyla bilinen bir göl vardır. Ġçinde balık ve 

sülük olmadığı gibi geçtiği yerlerde bitki olmadığından halka yararı yoktur. Keçiborlu 

korusundan kesilen odun vb. kayıklarla kasabaya taĢınır. Burdur‘un bağ ve bahçeleri üç saat 

güneyindeki Çine‘den çıkan Gölpınar adlı su ile sulanır" olarak tanımlanır. 

1872 yılında sancak olan Burdur‘da 8.505‘i Ġslâm ve 683 reaya (müslüman olmayan) 

toplam 9.388 kiĢi kentte yaĢıyordu. 

Osmanlı döneminin 18. ve 19. yüzyılları ile 20. yüzyıl baĢlarında yöreye gelen 

seyyahlar vardı. 

1714‘de Poul Lucas Burdur‘u seyahatnamesinde kenti küçük ve Ģirin bir kasaba olarak 

tanımlar. 

1827‘lerde Burdur‘a gelen J.Arudeh‘e göre Burdur'da 5.000 kadar ev bulunmaktadır. 

150 hane Rum, 30 hane Ermeni bulunur. Hamilton da aynı sayıları verir(1836). 

1872‘lerde gelen Seiff‘e göre 4.000 ev bulunmaktadır. Bu rakamlar kentin zaman 

zaman gerilediğini gösteriyor. 

Seyahati esnasında Osmanlı Ġmparatorluğuna uğrayan ressam Leon de Laborda (Küçük 

Asya‘ya Seyahat, Paris, 1838 adlı kitabın 107. sayfasında yer alan taĢ baskıda) Burdur‘da bir 

tapınak ve bir tiyatronun kalıntılarını göstermeye çalıĢmıĢtır. 

1914 depreminden önce Jean Card‘ın tasvirlerine göre, " her mahalle üstünde yükselen 

minarelerin altında sayısız kırmızı kiremitle örtülü çatılar uzanmaktadır. ġehir bir yeĢillik 

çemberi içindedir, sokakları dardır" denilmektedir. 

1800‘lü yıllar, Mısır‘dan göç etmiĢ önce Adana ve Mersin dolaylarına yerleĢen 

topluluklardan bir kısmının Burdur‘da Ulu Camii‘nin güneyine (Üç dibek ve Sinan 

Mahallelerinin bulunduğu yere) yerleĢtiklerine tanık olmuĢtur. O dönemde 20‘nin üzerinde 

boy, sülâle ile beylerin konağında yaĢayan, yanaĢmalarıyla beraber kurulu irili ufaklı 

topluluklar vardı. 

Osmanlı döneminde il ve ilçeleri bağlayan yollar yapılmamıĢtı. Ġmece usulü inĢaat 

genellikle ahĢap ve ponza taĢından yapılıyordu. Ustalar dıĢarıda gördüğü kemer, sütun ve 

sütun baĢlıkları, tavan ve dıĢ süslemeler kiĢilerin zenginlikleri oranında inĢaatlara yansımıĢ 

idi. Bazen Ġslâm, bazen Rum mimarî özellikleri gösteren bu yapılarda avlu, kalın duvar ile 

pencere ve çatı teknikleri sıkça rastlanıyordu. 

19. yüzyılda Burdur hakkında yayınlanan Salnamelerde bazı bilgiler edinmek 

mümkündür. 
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1868 tarihli Konya Salnamesinde "Burdur Ģehri hakkında kesin bilgilere 

rastlanmaktadır. Bu salnameye göre sınaî mahsulleri olarak her türlü alaca bez, kilim ve 

seccadeden baĢka debbağlık, saraçlık, mutatlık ve kavaflık mamulleri zikrolunmaktadır. 

1885 salnamesinde "Burdur alacası çok meĢhur olup, alaca bez ve havlu imalâtına 

mahsus 300‘den fazla tezgâh vardır." denilmektedir. 

Burdur‘da gülcülük 1894‘de Yörükoğlu Mustafa Efendinin 2 dönüm gül bahçesi dikmesiyle 

baĢlar, 1900‘lere doğru gülcülük çok geliĢmiĢtir. 1914‘de Ģehirde çok sayıda gülyağı 

imalâthanesi, bakırcılık, demircilik, dokumacılık sanatları geliĢmiĢtir. 

20.yüzyıl baĢında, 1903 maarif salnamesi ile "sancak merkezi olan kentte 13 medresede 

295 öğrencinin eğitim gördüğü" belirtilir. 

1906 salnamesinde "Hamidiye kız mektebinde öğretilen halıcılık sanatının hayli yaygın 

olduğu 100‘den fazla halı tezgâhında 500‘den fazla iĢçi çalıĢmakta olduğu ve nefis halılar 

imal edilmekte olduğu kaydedilir. Bu tarihlerde Debbağ hanelerde yapılan sahtiyanlar pek 

makbuldür." denilir. 

Burdur kent tarihini incelerken deprem olgusu sürekli ortaya çıkmaktadır. Tektonik bir 

havzada oturmuĢ ve bugün birinci deprem kuĢağında olduğu bilinen kentin kayıtlara göre 

geçirdiği ilk deprem 16. yüzyıl baĢlarındadır. 19. yüzyıla kadar deprem konusunda bilgi 

edinilmemektedir. Ancak 1842 ve 1876 yıllarında kentin önemli depremleri yaĢadığını 

biliyoruz. Bu da kentin yeniden imar edilmesini zorunlu kılmıĢtır. Elde edilen bilgilere göre 

Hicri 1255, Milâdî 1839(1844)‘de kaza merkezi olan kentte aynı kayıtlarda Burdur‘da 

Belediye TeĢkilâtı Hicri 1282, Milâdî 1816 yılında kurulduğudur. 

1872‘de Sancak merkezi olan kent, 1886‘da Ģehir haritasına kavuĢturulmuĢtur. Ulu 

Camii ve civarının düzgün kadastro parsellerine sahip olduğu, yer yer dar ve çıkmaz 

sokakların bulunmaktaydı..Eski saat kulesi 19.yüzyılda yapılmıĢ olup, bugünkü saat kulesinin 

batısında yer alıyordu. O zaman ki Rum ve Ermeni gibi topluluklarla bir arada yaĢamasını 

bilen Türkler çan sesleriyle kiliselerine giden insanlara da saygılıydı. Bu saat kulesi 1914 

depreminde yıkılmıĢtır. 

Kent 1901 yılında da bir deprem yaĢamıĢ idi. Ancak bunlardan sonra (Rumî 21 Eylül 

1914) 3 Ekim 1914 gecesi yaĢanan deprem 1.500 kadar insanın ölümüne neden oldu. Cami ve 

Yenice mahallelerinin yerle bir olduğu kentte insanlar birkaç yılını çadırlarda geçirdi. Yine 

aynı yılda 150 evi yok eden büyük bir yangın yaĢandı. ÇeĢme- damı mahallesinden Uzun 

çarĢıya kadar uzanan bölümde olan yangın büyük bir yıkım oldu. 

Bilindiği gibi 1914 yılında Birinci Dünya SavaĢı baĢlamıĢ 18 yaĢındaki gençlere kadar 

erkekler askere yazılmıĢ idi. Bu afetlerin olduğu dönemde kadınların nüfusu erkeklerin üç 
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katıydı. Kadınlar bu dönemde gerçek bir onarım ve yapılaĢma mücadelesi verdiler. Geride 

kalan bu nüfusun %90‘ı cahildi. UlaĢım yolları bulunmayan, haber alınmayan bu kent ilgisiz 

ve denetimsiz kalmıĢtı. 

Depremden iki yıl sonra, 1916‘da kentin yeniden imar edilmesi için çalıĢmalara 

baĢlanmıĢtır. Zamanın Belediye Reislerinden Hacı Ahmet Efendi tarafından Avusturyalı 

uzmanlara Ģehir haritası yaptırılmıĢtır. Kapanan yollar açılmıĢ, mahallelere yetecek suyun 

ulaĢtırılması hedeflenmiĢtir. 

1.Dünya SavaĢı sona ererken Osmanlı Devletinin çöküĢü hızlandı, denetim yok oldu ve 

Ġdarî boĢluklardan yararlanan eĢkıya türedi. 1918‘den sonra Kaz Ahmet çetesi çok canlar 

yakmıĢtır. 1918–1919 yıllarında Ali Ulvî Bey‘in yerine Darbazoğlu Hacı Vasfi Bey‘in 

(PadiĢah yanlısı) atanması ve bunun Yunan kuvvetleri Aydın-Nazilli istikametinde ilerlerken 

Kuvva-i Milliye çalıĢmalarına engel olduğu nedeniyle bu mutasarrıfın Ģehri terk etmesi 

ahalinin iĢbirliği ile sağlanmıĢtır. 

Osmanlı döneminin büyük bölümünde yaĢanan önemli bir olgu yörenin beylerin 

egemenliğinde olması idi. Her beyin üç-beĢ köy ve büyük tarım arazileri vardı. YanaĢmaları 

ile büyük nüfus barındıran konaklarda yaĢayan beylerin yolu üstünden geçenler hemen ceza-

landırılıyordu. 20. yüzyıl baĢlarında bu tip olaylara rastlamak mümkündü. 1839 Fetret 

olayından itibaren baĢlayan çeĢitli beyler arasındaki çatıĢmalarda halktan çok kiĢi zarar 

görmüĢtür.Kimi beylerin zamanında kol gezen eĢkıya ile anlaĢtığı da söylenir. Halktan kiĢiler 

eĢkıya baskınında değerli eĢyalarını duvar içlerine saklarlar, kimileri bugünkü Eskiyere deki 

Teke Sarayında Bizanslılardan kalma sarnıçta saklanırlardı. 

Sevr anlaĢması ile yurdun parçalanması hızlanıyor, Yunanlılar Ġzmir‘e çıkıyordu. 

Anadolu‘nun bir çok yöresinde olduğu gibi Burdur‘da da örgütlenen Kuvva-i Milliye 

hareketine 1.000 kiĢi katılmıĢtır. Nazilli cephesinde Demirci Mehmet Efe‘ye katılan 400 

kiĢinin yaĢamını yitirdiği söylenir. Ġtalyanların Antalya‘ya gelmesiyle, silâh ve mühimmat 

buradan Çeltikçi‘ye taĢınmıĢtır. Daha sonra bu silâh ve mühimmat Kuvva-i Milliye ye teslim 

edilmiĢtir. 

Ġtalyanlar Burdur‘a geldiler. Bugünkü Kınaytürk iĢ hanının olduğu sonraları Köroğlu 

kahvesinin bulunduğu iki katlı Rum evine bayrak astılar. Eski hükümet konağı bahçesine 

telsiz kurdular. Ġtalyan birliği küçük çaplı birlik idi. 2 yıldan az kaldılar. 

Osmanlı ordularını dağıtmıĢtı. Yemen ve Suriye cephesinden KurtuluĢ SavaĢı saflarına 

çok asker katılmıĢtır. Daha sonraları kurulan Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve 

B.M.M.‘ne bağlılığını koruyan Burdur halkı, B.M.M.'in ilk toplantısına katılmak üzere 19 

Mart 1920‘de Burdur Müftüsü Halil Hulusi Efendiyi mebus olarak seçmiĢtir. Burdur halkı 
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yangın ve deprem felâketine, çekirge ve kıtlık afetine, evlâtlarını cephelerde Ģehit vermesine 

rağmen varını yoğunu ortaya koyarak zaferin kazanılmasına çalıĢmıĢtır. 

Burdur halkı haksızlığa tahammülü olmayan ve baĢı tutan biri olduğunda örgütlenebilir 

bir topluluktu. 1839 "Fetret" olayında ve 1918 "Mutasarrıf" vakasında, Kuvva-i Milliye 

hareketinde bunun en çarpıcı örneklerini vermiĢtir. 

SavaĢ bitmiĢtir, cephede savaĢan ve sağ kalan askerler kente dönmüĢlerdi. 

Cumhuriyet‘in ilk yılları savaĢın yaralarının sarıldığı dönemlerdi. Burdur‘da bağ ve bahçe 

ziyareti ile tarım faaliyetleri kendine yeter konumda idi. Alaca vb. ev dokumaları, halı ve 

kilim dokumaları daha çok evlerde yapılıyor ve çalıĢanların çoğunluğu kadınlarla çocuklar 

idi. SavaĢ dıĢı kalanlar bu dokumaları pazarladılar. 

2.2 CUMHURĠYET DÖNEMĠNDE BURDUR KENTĠ 

1923–1938 DÖNEMĠ 

1923 yılına kadar Burdur il merkezi hakkında sağlıklı bilgilere ulaĢılamamıĢtır. O tarihe 

kadar il sınırları da kesin olarak belli olmamaktadır. 1850 yılında 41‘i Ermeni olmak üzere 

284 hane olarak bilinen Ģehir nüfusunu 3.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 1882 

tarihli Konya salnamesinde Burdur Ģehrinde mevcut medreselerde 1.005, ilk mekteplerde 

1.850 talebe olduğu kaydedilmektedir ki, bu duruma göre Ģehrin nüfusunun 10.000.- civarında 

olduğu tahmin edilmektedir. 

1923–1927 tarihleri arasında ise il olarak teĢekkül ettirilen hudutları belirtilerek tahmini 

ve yuvarlak bir nüfus kaydı mevcuttur. Bu kayda göre Ģehrin nüfusu 10.000, ilinki ise 70.000 

civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

1927 yılında yapılan ilk resmi nüfus sayımına göre Ģehrin nüfusu 12.848, il nüfusu 

83.876 idi. 1935‘de yapılan ikinci nüfus sayımında ise Ģehir nüfusu 13.594 nüfusu ise 95.809 

oluyordu(1967 il yıllığı). Cumhuriyetin ilk yılları yaraların sarıldığı, reform hamlelerinin 

yapıldığı dönemlere rastlar. Genç Cumhuriyet öncelikle tarıma önem veriyor, gücü oranında 

fabrika ve sanayi tesislerinin tek tük de olsa temellerini atıyordu. Bu anlamda Burdur ziraat 

bölgesi konusunda, hububatta özellikle buğday yetiĢtiriciliğinde iyi bir konumda idi. Öte 

yandan afyon, anason, kendir, susam, pirinç ve az miktarda pamuk üretimi yapılmaktaydı. 

Bunun dıĢında bağcılık ve gülcülük de yapılmaktaydı. 

15. Cumhuriyet yılında BURDUR (Burdur umumî kütüphane kayıt no:4388) yıllığında 

"Vilâyet dahilinde meĢhur çaylar ve ırmaklar yoksa da köylerin hemen çoğu küçük dereler ve 

akan sulardan istifade etmektedir. Suyu olan köylerde meyveciliğe da önem verilmektedir. 

Vilâyetin umumî surette havası lâtif ve sağlam olup, sari ve müstevli hastalıklara tesadüf 

edildiği gibi sıtma dahi yoktur. Vilâyet dâhilinde çok miktarda ormanlık mevcuttur." 
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denilmektedir. 

1923–1937 yılları arasında Burdur ilinde 135.280 metre yol tesviyesi 95.645 liraya, 

102.156 metre Ģose yol tamiri 171.869 liraya, 36.765 metre yeni Ģose yol yapımı 111.411 

liraya yapılmıĢtır. Yine aynı dönemde yeni yapılan menfez ve köprü 200 adet olup, bunlar 

228.594 liraya, tamir edilen köprü sayısı ise 68 adet olup, 14.391 liraya mal olmuĢtur. Bu 

dönemde mevcut dükkân ve akarların tamiri, toplam 30 adet iĢ yerinde 3.586 liraya mal 

olmuĢtur. 1937 yılında yapılan bir adet anıt düzenlemesi için 368 lira harcanmıĢtır. Genç 

Cumhuriyetin, ülkenin yeniden inĢaası için baĢlattığı hamle, 1930-1933 yılları arasında 

dünyada ki ekonomik kriz ile birlikte bir miktar duraklamaya girdiyse de yine de bu dönem 

önemli bir atılım dönemi özelliğini korumaktadır. Burdur böyle bir dönemi yaĢamamıĢtır. 

1923-1937 yıları arasında 1 adet spor sahası yapılmıĢ 1.350 liraya mal olmuĢtur. Bir adet 

aygır deposu 13 yılda tamamlanmıĢ olup, 5.813 liraya, 1 adet hastane (5 yılda tamamlanmıĢ) 

21.049 liraya yapılmıĢtır. Önceleri hastane olarak kullanılan hastane tamiri için 2.646 lira 

harcanmıĢtır. 9 adet yeni okul inĢa olmuĢ olup, bunlardan 2 adedi bir senede 1 adedi iki 

senede, 4 adedi üç senede, 1 adedi altı senede, 1 tanesi ise bu dönemde hala inĢa halindedir. 

Bunlara 85.933 lira harcanmıĢtır. Ayrıca muhtelif zamanlarda 54 adet okul tamiratı için 7.146 

lira harcanmıĢ, ayrıca 1 adet Vali konağı yapımı için 8.085 lira masraf yapılmıĢtır. 

1920‘li yılların ortalarında baĢta belediye olmak üzere haberleĢme vb. kamu 

hizmetlerinde ayar (hizmet atı) kullanıldığından bu cins hayvanların çiftleĢtirildiği ve toplu 

olarak yetiĢtirildiği "aygır deposu" adı verilen yerin yapımı Burdur‘da gerçekleĢmiĢtir. 

Osmanlıdan kalma yapı (ġimdiki Orman ĠĢletme Müdürlüğü binasının olduğu arsada) 

1924-1928 yılları arasında tamir görmüĢ 5 yılda tamamlanabilen yeni bir hastane (eski 

hastanenin olduğu bina yapımının bir bölümü halen ayaktadır) yapılmıĢtır. Yine bu dönemde 

1 adet kaymakam, 2 adet fidanlık, 1 adet ziraat deposu, 1 adet çiçek camekânı ve bir adet 

havuz yapılmıĢtır. Cumhuriyetin ilk 15 yılı içinde 50.670 km. yol tesviyesi 133 km Ģose yol 

yapılırken, 84‘ü beton 99 köprü, 95‘i beton 122 menfez yapılmıĢtır. 

Ġlk Cumhuriyet Meydanı 1935‘lerde düzenlenmiĢ, doğusunda Italyan evi olarak bilinen 2 katlı 

ahĢap ev, batısında Gazi Mektebi (sonra Gazi Ġlkokulu, daha sonraları Belediye binası olan 

yer) kuzeyinde muhacir öğretmen Yalçınların binasının bahçesi ile hükümet konağı bahçesini 

ayıran 1936 da açılan yeni istasyonun yolunun kavuĢtuğu alan Cumhuriyet meydanı oldu. O 

günün çiçekleri ile beslenmiĢ meydan göbeği ortasında bir havuz bulunuyordu. Hükümet 

konağı eski iki katlı ahĢap bir bina idi. Daha sonraları (1940‘lı yılların sonuna doğru) yeni 

(Ģimdiki) hükümet konağı yapıldı. 
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1923–1927 yılları arasında kent merkezinde Turan, Ġnönü, istiklâl, Cumhuriyet, Gazi ve 

Sakarya Ġlkokulları var idi. O zamanki Özel Ġdare bütçesinden Gazi ve Cumhuriyet 

okullarının tamiri veya yeniden yapımı gerçekleĢmiĢti.Ġlde 28 yeni ilkokul yapılırken 23 adet 

mevcut veya yeni ilkokulun tamiri yapılmıĢ yaklaĢık 4.200.000.-TL. eğitim ve kültür için 

harcanmıĢtır. Yine bu dönemde 89‘dan 173‘e kadar ilk öğretmen görev alırken, bu 

öğretmenler 48‘den 72‘ye kadar okulda 4.096 dan 6.117 öğrenciye eğitim vermiĢlerdir. Bu 

okullardan 12 den 56 ya kadar kız, 82‘den 386 ya kadar erkek dönemler itibarîyle mezun 

olmuĢlardır. 1938‘de üç sınıflı okul bitirenler 169 kız, 435 erkek mezun olurken, okuma 

yazma seferberliği kapsamında 1927-1928 döneminden baĢlayarak açılan Ulus okul A 

dershanelerini bitiren 6.549, B kısmını bitiren 2.445 kiĢi olmuĢtur. 1923–1938 yılları arasında 

önceleri Burdur Ortaokulunda mezun sayısı 10‘u geçmez iken 1928–1929 yılında 20‘lere 

yaklaĢmıĢ 1938-1939 döneminde 40‘ı geçmiĢtir. Ġlkokullardan 1923–1924 döneminde 

ortaokula giren tamamı erkek 25‘i geçmez iken 1938–1939 döneminde 65‘i kız öğrenci olmak 

üzere toplam 490 kiĢi orta okula girebilmiĢtir. Bu okulların dıĢında 4 adet özel (Hacılar, 

Askeriye, Bucak ve Çeltikçi) pansiyonlu ilkokullar bulunmaktadır. Çocuk Esirgeme Kurumu 

ve Kızılay gibi derneklerin bu dönemde yaptığı katkılar önemlidir. Öte yandan okullarda 

müzik, spor, kooperatif, sergi ve bahçecilik, müsamere, büst düzenleme gibi etkinlikler ile ha-

va durumu, iklim tespiti, ağaç ve hayvanları koruma sağlık çalıĢmaları yapılmaktadır. 

Belediye çalıĢmaları 1927-1938 yılları arasında geliĢme göstermiĢtir. 19. yüzyıl 

sonralarında yapılan iptidaî su sistemi değiĢtirilmiĢ. Karasenir, Tepe, Manastır, Delibuba, 

Yenice Mahalleler ile Ulu Cami civarındaki yolların bozulması üzerine azalan suyu 

çoğaltarak 500 litreye çıkartılmıĢtır. Kent civarındaki dört belli baĢlı içme suyu Saden 

pınarları kaynağı, Kayapınar‘ı, Hacı HaĢan ve bir de ÇarĢı pınarı kaynağıdır. Bunlara ilâveten 

Öküz battı, CümbüĢlü ve Hıdırellez suları bu arada sayılabilir. Eğlence yerleri Kurna köyü su 

baĢı, Kaplan pınarı, Göl plâjı (ġeker plâjı) Gravgaz köyünde Koca pınar ile Burdur bağ ve 

bahçeleri içinde Hıdırellez pınarı ile AyĢe oğlu pınarı mevkileridir. 

Cumhuriyetin 12. yılına yetiĢtirilen Cumhuriyet meydanı Burdur istasyonuna doğru  

etrafındaki bağ ve bahçeler kamulaĢtırılarak  21 metre geniĢliğinde bulvar Ģeklinde 

açılmıĢtır.Bu yol kentin önemli bir aksı olmuĢ, öte yandan CümbüĢlü den kuzey doğudan giriĢ 

kısmına 16 metrelik bulvar nitelikli yol kamulaĢtırma suretiyle açılmıĢ öküz battı nam 

mevkiinde bir köprü 1935 yılında tamamlanılarak hizmete açılmıĢtır. Çatalpınar mevkisine 

küçük bir alan yapılarak adına SavaĢ Meydanı adı verilmiĢtir. Ortasındaki pınar kenara 

alınmıĢ bataklık kurutulmuĢ bulvara giriĢ sağlanmıĢtır. Bu yollar tamamen taĢ parke olarak 

yapılmıĢtır. Bu dönemde Göl ġeker plâjı yapımı tamamlanmıĢtır. Ġtfaiyeye 2.000 liraya 
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motopomp ilâve edilmiĢ kullanılmayacak durumda olan arozöz kullanılır hale getirilmiĢtir. 

Temizlik, aydınlatma, sıhhî bakım ve ferdi bayındırlık hareketlerine tanık olunmuĢ, yeni açı-

lan yolların her iki yanına bina yapım, ile Ģehrin baĢtan aĢağı akasyalarla süslenmesi 

sağlanmıĢtır. 

Bu dönemde Ģehre üç kilometre mesafeden geçerek bağ ve bahçeleri sulayan değirmen 

ve fabrikaları döndüren Gökpınar, Yenipınar, Ġnsuyu ve Çine suyu memba ve mecralardan 

Kurna köyüne kadar geniĢ ve muntazam kanallar açılarak kentin gün geçtikçe azalan suları 

emici toprak ve bataklıklardan kurtularak kullanılır hale getirilmiĢtir. 

Burdur Belediyesi 1923-1938 döneminde 16.401 lira ile fenni mezbaha, 400 lira ile 

Cumhuriyet meydanı (havuzlu), 8.000 lira ile havuzlu Halk ve Çocuk Bahçesi, 1.284 lira ile 

Burdur Gölü kenarında plâj, 400 lira ile beton köprü tamiri ve yapımı, 280 lira ile asrî hale, 

110 lira ile savaĢ pınarı (Çatalpınar) 6.000 lira ile istasyon bulvarı, 4.500 lira ile yeni giriĢ 

yolu istimlâki ve kaldırımlaĢması, 600 lira ile çarĢı parkı, 410 lira ile zahire hali, 18.000 m2 

yeni kaldırım yol yapımı, 20.000 m2 bozuk kaldırım tamiri, 5.000 m3 toprak tesviyesi, 550 

tülünde su kanalı, 4.350 metre tülünde (Kanalizasyon) lâğım, 550 metre su yolları tamiri, 540 

metrede kullanma su yolları tamiri yapılmıĢtır. 

Bu dönemde Çine ovasından temin edilen suyun havzasında yapılan araĢtırmalar 

sonucunda bugünkü Ġnsuyu mağarasının bulunduğu "Kürt dağı" adı verilen çıplak dağ 

kümesinin altındaki göllerden söz edilir. Ġnsuyundan getirilen kanal suyu ile 1935 yılında 

getirilen su, bekleme binasının bulunduğu (eski belediye termik santralı yanında) yerde 

birleĢtirilir. 

1933–1934 yıllarında Belediye BaĢkanı Ahmet Ruhî YEġĠLYURT zamanında su 

kaynakları araĢtırması yapılıyor. Avusturyalı uzman Walter tarafından Çine ovasındaki yeraltı 

gölü yüzeysel olarak inceleniyor. Bütün bu suların Kurna köyü Tatar köprüsü yakınlarında 

yaptığı ölçümde saniyede 200–220 litre debide suyun aktığı tespit edilmiĢtir. 

CUMHURĠYETĠN ĠLK YILLARINDA 

ĠKLĠM VE TARIMSAL YAġAM 

Burdur ilinde o dönemde ölçülen yağmur ortalamaları 300-450 mm kadardır. Güzün ve 

ilkbaharda normal yağıĢ rejimi görülmekte, nem oranı %15 ile %90 arasında değiĢmekte, yaz 

aylarında ısı ortalaması 36 olurken kıĢ aylarında 11'e düĢmektedir. Ġlkbaharda esen poyraz 

rüzgârına karĢın güneyden esen kaba yelin sıkça görüldüğü söylenebilir. Topraklar o dönemde 

yeterli düzeyde verimli olmadığı su ve gübreye ihtiyacı olduğu Kestel gölünün sık olarak 

taĢtığı ve Gölhisar gölünde balık mevcut olduğu söylenmektedir. 
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Tarımsal ürünlerde buğday nadasla ekilmekte, ilkel Ģartlarda (Karasaban ve pullukla) 

toplanmaktadır. HaĢhaĢ tarımı 1930‘lardaki büyük ekonomik krizden etkilenmiĢtir. Üretim 

miktarı azalmıĢtır. Gülyağcılık bu dönemde katkısız ve saf olarak çıkarılmasına rağmen, 

dünya piyasalarına satılan bu ürün iyi tanıtılmamıĢtır. (1923-1933 Burdur Ġktisâdi vaziyeti 

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası/1933) Burdur‘da senede vasati olarak 50.000 ton buğday, 

20.000 ton arpa, 4.000 ton çavdar, 1 ton yulaf, 100 ton pirinç, 4.000 ton mısır, 50 ton darı, 

200 ton fasulye, 60 ton börülce, 200 ton nohut, 30 ton mercimek, 300 ton burçak, 1.000 ton 

patates, 700 ton kendir, 20 ton susam, 10 ton haĢhaĢ (afyon), 120 ton soğan ve bir miktar 

pamuk, anason yetiĢmektedir. (XV. Cumhuriyet Yılında Burdur) 

Burdur ilinde 21.550 hektarlık orman sahası olduğu, bu sahanın bir kısmının çalılık ve 

bataklık olduğu söylenir. Cumhuriyetin ilk on beĢ yılı içinde halkın Ġnsanî zevklerini tatmin 

için 6 dekar geniĢliğinde bir hükümet bahçesi yapılmıĢ ve aynı bahçenin köĢesine sera tesis 

edilmiĢtir. Yine aynı dönemde Ģimdiki sığır yolu mevkiinde 20 dekar geniĢliğinde bir alan 

fidanlık yapılmıĢ meyve ve muhtelif ağaçların yetiĢtirilmesine çalıĢılmıĢtır. Bu dönemde 

Burdur-Baladız yolunun beĢ kilometrelik kısmının iki tarafı tamamen ağaçlanmıĢtır. 

 

 

TĠCARÎ YAġAM 

1930 yıllarında 1. 200 tezgâhta beĢ-altı bin iĢçi çalıĢmaktaydı. Halıcılık çok eski tarihten 

beri meslekî yönden tatmin edici idi. O dönemde tüccarların baĢka pazarlara halı götürmesi 

söz konusuydu. Dokumacılık o dönemde bir hayli yaygın idi. Yöresel tabirle dokumacılığa 

alacacılık deniliyordu. (Alacacı esnafına çulha deniyordu.) Büyük ekonomik buhran ihracatın 

durmasına neden olmuĢtur. 

Burdur‘un 1.600 evinde 2.500‘e yakın tezgâhla faaliyet halindedir. Ucuz ve dayanıklı 

olan alacalar o dönemde Japon dokumaları ile rekabet ediyordu. 1937‘lerde ise ilde 2.000 

hanede 3.500 el tezgâhı olduğu, 3.500 fiilen çalıĢan, 1.500 dolayında ki yardımcı ile toplam 

5.000 kiĢi çalıĢmakta idi. Yılda 135.000 ile 140.000 paket iplik Ġstanbul, Ġzmir, Adana 

fabrikalarına satılıyordu. Yine aynı dönemde on binlerce top dokuma (mutfak, mobilya, 

kuĢak, mendil, yatak ve kumaĢ takımları) dıĢarıya satılıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında 

yöresel hayvancılık 1929 yılında kurulan ilk fenni mezbaha ile destekleniyor ve av 

dericiliğine önem veriliyordu. Marangozluk, bakırcılık ve debbağlık (dericilik) önemli meslek 

gruplarından idi. 
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        Keçecilik bu dönemde önemli sanattır, 8 imalâthane vardır. Senede sekiz ile on bin 

kilo yün kullanmak suretiyle keçe kepenek yapılmaktaydı. Üretimin %40‘ı dıĢarıya 

satılmaktaydı. 

Tabaklık 19. yüzyıl sonlarından baĢlayarak yürütülen sanattır. 4‘ü fabrika Ģeklinde 

atölye 40‘dan fazla dükkân vardır. 8 adet iĢletme atölyesi vardır. 

Fabrikalar dört adet un fabrikası olup, bunlardan biri türbinli çalıĢmakta Isparta ilinin un 

ihtiyacını karĢılamakta, ayrıca urgan, sicim ve çuval yapımı söz konusu olup, imal edilen 50 

bin kilo kendirin %75‘i dıĢarıya ve askeri müteahhitlere satılmıĢtır. 

Burdur‘da o dönemin tek bankası Ziraat Bankası vardır. Ayrıca kurulu tek Kredi 

Kooperatifine bağlı 138 ortak bulunur. 

SAĞLIK ĠġLERĠ 

Burdur kent merkezinde ilin gereksinimlerini karĢılayan 30 yataklı ve doktorlu bir 

hastane yapılmıĢtır. Aynı dönemde Tefenni ve Bucak ilçelerinde beĢer yataklı iki dispanser 

vardır. Ayrıca belediyelere bağlı birer ebe görev alıyordu. 

VETERĠNER ĠġLERĠ 

2.780 liraya aygır deposu yapılmıĢ, muhtelif yıllarda müesseseye 3.033 lira sarf edilmek 

kaydıyla damızlık beĢ merkep, iki yarım kan montofon boğa ve iki yarım kan montofon inek 

alınmıĢtır. 

 

 

SOSYAL YAġAM 

Burdur Halkevi 1935 yılı ġubatında açılmıĢ, böylece yöre insanının kültür sanat ve spor 

alanlarında etkinliklere katılımı hızlanmıĢtır. O dönemde 12‘si kadın olmak üzere 292 üyesi 

olan Halkevini 4 hukukçu, 11 doktor, 63 öğretmen, 12 güzel sanatlar, 25 çiftçi, 149 iĢyeri ve 

28 sair meslek erbabı oluĢturuyordu. 

    

Bu dönemde 47 adet konferansa 22.970 kiĢi katılmıĢ, 13 konserde 4.850 kiĢi dinlemiĢ ve 

44 adet temsilden 23.335 vatandaĢ yararlanmıĢtır. BaĢta futbol ve güreĢ olmak üzere çeĢitli 

spor etkinliklerin yaĢandığı bu dönemde, Antalya‘dan getirilen iki sandal ile denizcilik 

sporları yapılmıĢ ve sinek avları düzenlenmiĢtir. Ulusal bayramlara coĢkulu katılımın 

sağlandığı bu dönemde, köy gezileri (9 defa) düzenlenmiĢ sağlık taramaları yapılmıĢtır. 

Halkevinin açılmasıyla sünnet, düğün, balo, ve Ģölenler düzenlenmiĢ, kitap ve yayın hayatına 

önem verilmiĢtir. 
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SPOR FAALĠYETLERĠ 

Burdur‘da ilk spor faaliyetleri Cumhuriyet öncesine dayanır. 1919 yılında "Ġdman 

Cemiyetleri Ġttifakı" adı ile bir cemiyet Burdur merkezinde kurulmuĢtur. 

1923 yılında "Yıldırım Spor" kulübü futbol, voleybol, güreĢ sporlarında faaliyet 

göstermiĢtir. 1929-30 yıllarında gençler arası spor karĢılaĢmaları yapılmıĢtır. 

1936‘da "AteĢ Spor" kulübü kurulmuĢ maddî olanaksızlıklar nedeniyle geniĢ bir faaliyet 

gösterememiĢ, "Yıldırım Spor" kulübü ile birleĢmiĢtir. 

BELDE HĠZMETLERĠ 

1934 yılları sonunda Vali Saip Okay‘ın çabaları ile bağlık alanların sulanması ve 

sulanan alanların geniĢletilmesi düĢünüldü. Walter tarafından Kürt Dağının kuzeyinde açılan 

delikte bulunan tatlı suyun yarma yapılarak kanallarla içme suyu olarak getirilmesi  uygun 

bulunan o gün için 30.000 lira masrafın Belediyece karĢılanması mümkün değildi. 1935 

yılında ise sadece kanal temizletme çalıĢmaları yapıldı. 

1935 Yılında 23 Nisan Çocuk Bayramına bugünkü kültür parkın olduğu yere güzel 

bir çocuk bahçesi yapılmıĢtır. Ġstasyon Caddesinin 1936 yılında açıldığını daha önce 

belirtmiĢtik. O zaman ki Nafıa Vekili (Bayındırlık Bakanı) Ali Çetinkaya‘nın Vekilliği 

(Bakanlığı) esnasında yapıldı. 24 metre olarak açılan 10‘dan fazla yapılmıĢ ev ve 30‘dan fazla 

bağ ve bahçe 15 gün içinde, zamanın mebusu (Milletvekili) Mustafa ġeref Özkan‘ın 

gayretleriyle istimlâk edilmiĢ ilk parke döĢeme, ilk refüj ve tretuar düzenlemesi bu caddede 

yapılmıĢtır. Bu dönemde istasyon parkı kamulaĢtırılarak Nafıa Vekâletine verildi. 

1935 yılında Nafıa (Bayındırlık) Müdürlüğünce kullanılmak üzere Vali Abdülhak SavaĢ 

tarafından "Vagon L" adı verilen kamyon aldırılmıĢtır. 

1930‘lu yılların baĢında dünyadaki ekonomik buhran birçok ülkeyi olduğu gibi 

Türkiye‘yi de etkilemiĢ, ihraç edilen dokuma ve ürünlerimizin pazarlamasını zorlaĢtırmıĢtır. 

Buna rağmen genç Türkiye Cumhuriyetinin dinamik atılım dönemi bu yıllarda kesintiye uğra-

mamıĢtır. 

 1938 – 1948 ARASI BURDUR KENTĠ 

Burdur bu dönemde ikinci dünya savaĢının ekonomik zorluklarından etkilenmiĢ yaĢam 

mücadelesi vermiĢtir. 1937 yılında kentin ihtiyacı olan zahire hali (Ģimdiki Belediye Halı 

Sarayı) yapımı, 1938 yılında tamamlanmıĢtır. Öte yandan 1936 yılında yapımına baĢlanan 

yeni Devlet Hastanesi 1939 Ağustosunda Vali Abdülhak SavaĢ 'ın çabalarıyla 40 yataklı 

olarak hizmete girerek eski yerinden taĢınmıĢtır. 1939 yılı bütçesi varidat kısmı 49.956 lira, 

masraf kısmı da 49.956 liradır.(Belediye Reisimiz Nuri Artok‘la bir saat, Abdullah AĢçı 

Burdur Halkevi Dergisi, Cilt 1 - Sayı-5) 2.500 m2 kaldırımlara; kentin gereksinimini 
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karĢılayacak su getirilmiĢ, Belediyece 3.500 lira tahsisat konan keĢfi ve projesi Belediyeler 

imar ve fen kolu tarafından su çalıĢması, savaĢ yıllarında tamamlanamayacaktır. Öte yandan 

stadyum için baĢlatılmıĢ olan kamulaĢtırma çalıĢmalarına, geri kalan yerler dikkate alınarak 

ve 6.000 lira ayrılarak devam edildi. 1938 yılı yeni (Ģimdiki) asri mezarlık yerinin istimlâk 

çalıĢmalarının baĢlatıldığı, 1939‘da 23 adet tarla, bağ ve bahçenin kamulaĢtırılarak o günkü 

topraklık mevkiinde bugünkü asrî mezarlık düzenlemesine baĢlamıĢtır. Daha sonraları kentin 

muhtelif yerlerindeki tek tük mezarlar taĢınacaktır. Kentin bozuk yolları uzun çarĢı mahalli ve 

Uncu Hasan Evi önünden itibaren kaldırımlar 539 lira bedelle yaptırılacaktır. Belediyece 

çeĢitli cadde ve sokaklara ağaç dikimi, Cumhuriyet Meydanı parkı düzenlenmesi, Ģeker 

plâjında bayanlar için ayrı banyo bölümü yapımı, fakirlere ilâç ve yol para yardımları bu 

dönemde yapılan iĢlerdir. Yine bu dönemde ilk defa plâj seferi (günde iki defa, saat 8‘de gidiĢ 

- 12‘de dönüĢ, 13‘te gidiĢ - 17‘de dönüĢ olmak üzere) yapmak için bir otobüs alınması 

plânlanmıĢtır. Bu dönemde 1939-1944 (Nuri Artok Belediye Reisi) yapılan önemli sanat eseri 

saat kulesidir. 19. yüzyıla doğru reaya nüfusunda yararlanacağı Ģekilde canlı bir saat kulesi 

MüĢür Ahmet Tevfik PaĢa zamanında bugünkü saat kulesinin yaklaĢık 20 metre batısında 

yığma bir yapı olarak yapıldı. 1914 depreminde yıkılan bu yapı yeri beĢ kuruĢa alınmak 

suretiyle (daha sonra tekrar satılan) saat hane yapılması düĢünüldü. Zamanın zengin 

eĢrafından Buharalıoğlu Hacı Ali Rıza Demir tarafından yaptırılan saat kulesi 1941 yılında 

temeli atılmıĢ, 1942‘de inĢaatı sürmüĢ Cumhuriyetin 20. yıldönümüne yetiĢtirilmiĢtir. 

Söylentiye göre ustaları Bursa ve Balıkesir yöresinden gelen ve belli bir plâna sahip olmayan 

yapı Çankırı saat kulesi örnek alınarak kare bir kaide üzerine Ģerefeli daha sonra sekizgen 

devam eden 4 yanda saatin görülebileceği tasarlanılan muhteĢem bir mimarî eseridir. 

1939 yılında önceleri Dokumacılar Esnaf Derneği olan örgütlenme, Devletin iplik tahsisi ile 

kooperatife dönüĢtü. 1946‘dan sonra siyasî çekiĢmeler sonucu yönetim değiĢtiren kooperatif 

etkinliğini yitirdi. 1940 lı yılların baĢları ekmeğin karneye bağlandığı dönemi kapsar, 

Burdur‘un o dönemde tahıl üretimi ön plânda tutulmuĢ, dıĢa satılamayan ve söylentiye göre 

Ġngiliz dokumalarının, dünya pazarlarında güçlenmesi sonucu imalât miktarı bir hayli 

düĢmüĢtür. Halıcılık ve gülcülük bu dönemde bir hayli darbe yemiĢtir. Böylece evlerde ima-

lâtı yapılıp, 1930‘lu yıllarda fabrikalaĢması beklenen dokumacılık önemli potansiyele haiz iĢ 

gücünü boĢa çıkarmıĢtır. Her ne kadar Askeriye (Silâhlı Kuvvetlere) ve çevre Ġllere satıĢı 

yapılıyor da olsa alım gücünün düĢmesi, fiyatları etkilemiĢtir. 

Kentte yine de tüccarın ve devlet memurunun durumu nispeten diğerlerine oranla iyi 

idi. 1930‘larda baĢlayan ve bugün bile örneklerine rastlanan hızlı yapılaĢma 1940‘larda 

azalmıĢtır. Bu dönemde tabur seviyesinde bir garnizon var idi. Erkek ve kadın hapishanesi 
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güvenliğini bu birlik koruyor idi. Ayrıca kentin asayiĢinden sorumlu Milli Emniyet karakolu 

vardı. Kentte ulaĢım genelde yaya, fayton ve tatar arabalarıyla sağlanıyordu. Resmi 

kuruluĢlardan bazıları ile bir kaç özel nitelikli hizmet ve binek arabası var idi. ġehirler arası 

taĢımacılıkta binek arabası var idi. ġehirler arası taĢımacılıkta 1936‘dan sonra tren bir hayli 

önem kazanmıĢ ancak devlet karayolunun yeterli hale gelmesi ile (Antalya-Burdur ve Burdur-

Afyon Cumhuriyet öncesi var olan yollar ıslah edilmiĢtir.) karayolu toplu taĢımacılığı 

(otobüs) artmıĢtır. SavaĢ yılları büyük elektrik sıkıntısının yaĢandığı, mevcut Ģebekeyi 

kullanan un değirmeni ile imalâthanelerin etkilendiği yıllar idi. 1942-1943 yılı kıĢı soğuk 

yaĢanmıĢ, silâh altına ve alınan yedeklerle 1400 kiĢi savaĢ haline hazırlık içinde idi. ĠĢte bu 

yıllarda nüfus artıĢı azalmıĢ, 1940 yılı sayımlarında 14.603 olan nüfus 1945 yılında 14.337 

olmuĢ, önemli bir azalma göstermiĢtir. Ortaokulu bitiren öğrenciler öğrenim için baĢka 

kentlere gitmiĢlerdir. 

          1945 yılında 2. Dünya SavaĢı bitmesine bitmiĢtir ama savaĢa katılmamasına rağmen 

Türkiye Cumhuriyeti atılımlarını tamamlayan stabilize dönemine girmiĢtir. Adeta savaĢtan 

çıkmıĢ bir ülke gibi kaldığı yerden imar çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. 1935–1945 yılları arasında 

%0.46 oranındaki nüfus artıĢı içme suyu ve elektrik projelerinde esas alındığından 1950‘den 

sonraki %6.6 oranındaki göreli hızlı artıĢ sonucu birçok aksaklıklar ortaya çıkmıĢtır. 

           1946 yılı sonlarında ilkel konumda olan su oluklarının yer altına alınması suya olan 

ihtiyacın giderek artması sonucu altyapının bir plân içinde değerlendirilmesi düĢünüldü. Vali 

Rebii Karatekin ve Belediye BaĢkanı Necati ĠĢçil‘in çabalarıyla o günlerin gözde teknik 

kuruluĢu olan ĠTÜ‘nün Doçentlerinden Yüksek Mimar Kemal A. Aru'ya plân yaptırılmıĢtır. 

26.5.1948 yılında Nafia Vekâleti Yapı ve Ġmar ĠĢleri Reisliğince onanmıĢ olan plân Burdur 

Kentinin ilk plânıdır. 

1946 seçimlerinden sonra Burdur Milletvekili ġerif Korkut dönemin Maliye Bakanı 

Halit Nazmi EĢmir‘e mevcut Hükümet Konağının Cumhuriyete lâyık olmadığı, bu amaçla 

yeni bina yapılmasını söyler. 1947‘de baĢlayan inĢaat 1949 yılında tamamlanır. 1940‘lı yıllar, 

lise eğitiminin ya baĢladığı ya da binaya kavuĢturulduğu yıllar idi. Burdur Lisesi önceleri 

RüĢtiye(ortaokul) olarak Zafer Mahallesinde bir taĢ binada (Eski Kilise) 1885 yılında 

eğitimine üç sınıf olarak baĢlamıĢtır. 1915 yılına kadar beĢ sınıf olarak eğitimine devam 

"idadi‖ 1923‘de lâğvedilmiĢ, bir devreli lise olmuĢ idi. 1923‘den 1945‘e bugünkü jandarma 

astsubay lojmanı yanındaki tek katlı binada ortaokul olarak hizmet vermiĢtir. Ġlk kez müstakil 

ortaokul sahası ve binası istekleri 1930‘lu yılların ortalarında ortaya çıkmıĢ yeni ortaokul 

inĢaatına 1936‘da baĢlanmıĢ, yapı 1945–1946 yılında orta öğrenime baĢlamıĢtır. 1950–1951 

döneminde binaya bir kat daha ilâve edilmek suretiyle 24.9.1951 yılında Lise öğrenimine 
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baĢlamıĢtır. Aynı yıllar Burdur Erkek Sanat Okulunun tesviye, demircilik ve marangozluk 

meslek bölümüyle açıldığı yıllar idi. 1943 yılında Askeri KıĢla Tesislerinin bulunduğu yerde 

115 öğrenci ile öğretime baĢlamıĢtır. Bugünkü bulunan okul arazisi temin edilerek önce üç 

atölye bloğu ve 4 derslikli tek katlı bina inĢa edilmiĢ, 1947–1948 yılında okul bünyesine 

girmiĢtir. 

Bugünkü Astsubay Lojmanının olduğu yere 1942–1943 öğretim yılında AkĢam Kız 

Sanat Okulu olarak açılan Kız Enstitüsü 1951–1952 yılında gerçek kimliğine 

kavuĢturulmuĢtur. 

1914 yılında olagelen depreme müteakip Burdur‘un eski Belediye Reislerinden Hacı 

Ahmet Efendi tarafından Avusturyalı uzmanlara Ģehir haritası yaptırılmıĢtır. 

1949 yılında uygulamaya geçen plânın günün gerçeklerine ve mevcut duruma 

bakılmadan yaptırıldığı, bu nedenle sürekli plânda tadilâtlara maruz kalındığı yazılmıĢtır. 

Devlet Hastanesi yanında yaptırılan Kızılay Deposu(Vaziyet Plânı) tadilâtı, yeĢil sahaların 

kaldırılması ve sanat Ģubelerine ayrılan sahaların değiĢtirilmesi ile Gazi Caddesi bu 

dönemdeki önemli tadilâtlardır. Belediye Meclisinin 1953 yılında aldığı kararla 17 metre 

kabul edilen Gazi Caddesinin kuzey tarafında "arkat" kapalı direkli yol uygulaması sonucunda 

15.5 m. olarak daralıyordu. Buna karĢılık güneyindeki binalarda arkat kaldırılmıĢtır. Belediye 

Meclisi 1985 yılında Gazi Caddesini 22 m. olarak geniĢletmeye karar vermiĢtir. (Burdurun 

Sesi, Y.I.Sayı 121/Rıza Erdem, 20.9.1955) 

1946-1950 yıllarında il ve köy yolları için 381.028 TL., köy okulları için 181.680 TL. 

harcanmıĢtır. Bu dönemde ayrıca yapılan yardım tutarı 500.000.-lira civarındadır. 

Burdur kentinin 1938–1948 dönemi daha çok savaĢın (2.Dünya SavaĢı) yaĢandığı 

dönemdi. Bu dönemde Halkevi etkinlikleri sosyal yaĢama da katkıda bulunmuĢtur. SavaĢın 

zor günlerinde evlerde kurulu fırın ve ocaklarda haftalık ekmek yapılıyordu. Çoğunluğu çiftçi 

olan yöre halkı ürettiği buğdayını o zaman ki değirmenlerde öğütür ve yörede satardı. ġeker 

bu dönemde kilosu 5 liraya çıkmıĢtır. Alaca, halı, kilim üretimi ve satıĢı bu dönemde az da 

olsa devam etmiĢtir. 1946 yılında Bayındırlık Bakanı Refik Ġncedayı zamanında çay duvarları 

yapılmıĢtır. Dokumacılığın kooperatifleĢmesine karĢı çıkan beyler, 1935‘de zor duruma 

düĢmüĢler, 1940‘lı yıllarda bakkalla veresiye çalıĢan bu zengin kesim, 1950 Marshall yardımı 

ile tarlalarına kredi almıĢ, daha sonra sattıkları araziler ile Ġstanbul, Ġzmir gibi büyük kentlere 

yerleĢmeye baĢlamıĢlardır. 

1930‘lu yıllarda Burdur, ekonomik ve sosyal alanlarda büyük atağa kalkmıĢ daha 

sonraları 1940‘larda bu hamle yavaĢlamıĢtır. Sürü besiciliği yönünden geliĢme yaĢanmıĢtır. 

Isparta topraklarının verimsizliği nedeniyle hububat, canlı hayvan ihtiyacını Burdur‘dan sağ-
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larken, halk da geçimini alaca ve halı dokumalarını pazarlayarak ticaretten sağlıyordu. 1940‘lı 

yıllar sağlık sorunlarının yaĢandığı yıllardı. Uyuz salgını çok sıkıntılar yaratmıĢtı. 

1938–48 spor faaliyetlerinin merkezi düzenlemeye alındığı dönemdi. 1938'de Beden 

Terbiyesi Kanunu ile Bölge TeĢkilâtı kurulmuĢtur. 

16.4.1940 yılında Atıcılık-Avcılık-ihtisas Kulübü kurulmuĢtur. 1943 yılında GüneĢ Spor 

ve 1946 yılında Burdur Spor kulüpleri kurularak amatör faaliyetlerine baĢlamıĢtır. 

1940‘lı yıllar yerel yönetim hizmetlerinde kredilendirme sürecinin değiĢtiği yıllar idi. 23 

Haziran 1945 tarihinde 4759 sayılı Ġller Bankası Yasası yürürlüğe girerek finansman ve 

projelendirme ağırlıklı Banka kurulmuĢtur. Bu yasa ile baĢarısız bulunan Belediyeler Bankası 

Yasası yürürlükten kaldırıldı. Bu dönemde yeni mezbaha binası yapılarak faaliyete geçmiĢtir. 

1948 – 1960 YILLARI 

Bu dönem ağırlıklı olarak Demokrat Partisinin iktidar yıllarını kapsar. 2. Dünya SavaĢı 

bitmiĢ ancak savaĢa girmemesine karĢın savaĢ ekonomisinin yaĢadığı krizden etkilenen 

Türkiye, dünya ekonomik ve siyasal sistemleri içinde yerini almıĢtır. Marshall yardımlarının 

aktığı, büyük çiftçi, toprak sahipleri ile büyümekte olan sanayiciye büyük kazançlar sağladığı 

yıllardı. 

Bu dönemde Burdur‘da, il ve köy yollarına 2.937.255 lira, köy içme sularına 245.001 

lira, köy okulları inĢaatlarına 750.262 lira verilmiĢ ayrıca 500.000 lira muhtelif yardımlar 

yapılmıĢtır. Bu yardımlarla 150 km. il, 165 km. köy yolu, 25 tanesi büyük olmak üzere 80 

menfez, 20 yeni köy okulu yaptırılmıĢ, 171 köye iyi sıhhî içme suyu getirilmiĢ, 80 köyün 

içme suyu inĢası yapılmıĢtır. 

TaĢkapı köyü civarında çıkmakta olan su 1950-1951 yıllarında zamanın Belediye 

BaĢkanı Hüseyin Otan ve Vali Ali ġeref Erkut‘un çalıĢmaları sonucu içme suyu(sağlık suyu) 

olarak getirilmiĢtir. Susamlık Tepesine bir depo ve bekçi binası da bu dönemlerde yapılmıĢtır. 

Bu döneme kadar kentin içme suyu hayır çeĢmelerinden, kullanma suyu bugünkü kireççi 

önünden Ulu Camii ve Cumhuriyet Meydanına uzanan oluklarla evlere dibeklere kadar 

geliyor, çamaĢır ve bulaĢık buralarda yıkanıyordu. 

1948 yılında onanmıĢ olan imar plânı Belediye BaĢkanları Selami Dirmil ve Rıfat 

Kanrıcı dönemlerinde yeniden ele alındı. 1953‘den itibaren baĢlayan revizyon çalıĢmalarında, 

onanlı plânın, kentin gelecekteki ihtiyaçları göz önüne alınmadan hazırlandığı, Gazi 

Caddesinin 16 metreden 22 metreye geniĢletilmesi, caddenin kuzey cephesine bakan 

yapılarda arkat uygulamasının kaldırılması, açık pazar, yeni hastane, lise binaları ve Ģeker 

fabrikasının açılmasıyla yol, iskân talepleri ile 58.Topçu Alayı yerleĢim sorunları dikkate 

alınarak yeniden düzenlenmesi gereği üzerinde durulmuĢtur. 



34 

 

Yine bu dönemde Belediye hizmet binasının Gazi Caddesi üzerindeki yerine  yapımı, 

Gazi Ġlkokulunun taĢınması, yerine belediye binası yapımı düĢünüldü. Yukarı çarĢı içinde 

sıkıĢmıĢ kalmıĢ durumdaki "bakırcılar ve demirciler" Ģimdiki bakırcı arastasında ki yeni 

yerlerine taĢındılar. 

ġehir içi elektrik tesisi için 1955 yılında Belediye Meclis kararı ile 130 bin lira 

borçlanma kararı alınmıĢtır. Kentin kuzey batısında 29 Nisan 1954 yılında temeli atılan ġeker 

Fabrikası makine ve tesislerinin inĢaatı "ARGE" KuruluĢu adındaki Alman firması tarafından 

426 günde tamamlanarak 7 Eylül 1955 günü ilk kampanyasına baĢlamıĢtır. 

1955 yılı Burdur için bir baĢka önemli olayın yaĢandığı yıldı. Medine‘de kurulan 1919 

yılında Mondros mütarekesi nedeniyle lâğvedilen 58 Topçu Alayı ilk hazırlıklarını Ġstanbul 

Kumburgaz‘da yapmıĢ, 7.7.1955‘de Burdur‘a o zaman ki Sanat Enstitüsü binalarının olduğu 

bugünkü yerine yerleĢmek üzere gelmiĢtir. Daha önceleri aynı zamanda Askerlik ġubesi 

BaĢkanı Albay Aziz Gökdemir komutasında bir garnizon vardı. 

1955 yılında Ģehir içme suyu üzerine araĢtırmalara devam edildi. Su Mühendisi Walter 

tarafından yapılan araĢtırmada Ġnsuyu ve Gökpınar havzasının ve su kanallarının esaslı bir 

temizleme yapılması halinde %50 oranında su miktarının artacağı tespit edilmiĢtir. Bu 

çalıĢmalar 1950'li yılların sonlarına doğru devam etmiĢ, Vilâyetçe temin edilen içme suyu, 

pompalarla ve pik döküm borularla kente getirilmiĢ ve kente su verilmeye baĢlanmıĢtır. 

Aynı yıllarda bugünkü Buğday Pazarı ve Belediye Atölyesinin bulunduğu yerler garaj 

(oto terminal) ve yazıhaneler olarak kullanılmasına baĢlanmıĢtır. 

Bu dönemde Burdur Gölüne daha fazla önem verilmeye baĢlanmıĢ, Çendik köyü 

sınırları içinde kalan arazi üzerinde su sporları yapılabilecek ve dinlenme amaçlı 1 gazino ve 

30 adet soyunma kabinleri bulunan AktaĢ Plâjı ihalesi 9998 liraya yapılarak 3.8.1955‘de 

hizmete açılmıĢtır. Hizmete açılan plâja halkı götürmek üzere belediyece bir adet Mersedes 

otobüs tahsis edilmiĢtir. 

Gölden yararlanma konusunda çalıĢmalar sürmüĢ, 20 Mayıs 1955 yılında Ġstanbul 

Hidrobiyoloji Enstitüsünden bir Türk ve bir Alman balıkçılık profesörü nezaretinde yılan 

balığı adı verilen 124.000 adet balık göl suyuna bırakılmıĢtır. 

Bu dönemde halıcılık önemli bir el sanatı olarak varlığını sürdürüyordu. Burdur 

kentinde 1800 halı tezgâhı olup 7-8 bin kiĢi bu iĢten ekmek yiyor ama halen Isparta halısı adı 

altında satılmasından Ģikâyet ediyordu. Öte yandan dokumacılık ve debbağlık son dönemle-

rini yaĢıyordu. 

28.8.1955 yılında o zaman ki Leylek harımı denilen dört ayaklı türbe ve harman yerinin 

bulunduğu alanda ve Belediye Mezbahası yanındaki arsaya EBK‘nca Soğuk Hava Deposu 
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yapımına baĢlanıyordu. Aynı yıllarda su sarfiyatı ölçülmüĢ, debinin 180–200 litre olarak 

tespiti yapılmıĢ, ġeker Fabrikasına gelen sudan 100 Lt/sn.lik bölümü ayrılınca un fabrikaları 

bundan rahatsız olmuĢtur. 

Bu dönemde Ziraat Bankası binası yapımı, Sümerbank mağazası açılması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ġeker Fabrikasının açılması ve 58. Topçu Alayının kente gelmesi ile toplu yerleĢim 

talepleri organize edilmeye baĢlanmıĢtır. Bireysel konutların dıĢında ilk defa Vali Fevzi 

Hamurlucu‘nun teĢvikleri ile doktor, eczacı ve sağlık mensuplarınca 6.7.1955‘de Sağlık 

Evleri Kooperatifi kurulmuĢtur. Yine aynı yıl ġeker ĠĢçi Evleri Yapı Kooperatifi fabrika 

çalıĢanlarınca kuruluyordu. 1950‘li yılların en büyük imar uygulamalarından biri 1955‘de 22 

metre olarak tadilâtı yapılarak plânlanan ve kamulaĢtırılarak 1958–1959 yıllarında devlet 

desteğinde geniĢletilerek açılan Gazi Caddesi‘dir. Zamanın Valisi Turhan Kapanlı ve 

Belediye BaĢkanı Fahri ġentürk‘ün çabalarıyla açılan caddenin kamulaĢtırılması için 

devletten geniĢ malî yardım alınmıĢ, hükümet binası da bu dönemde yapılmıĢtır. 

1950'li yıllarda yapılan önemli devlet yardımları ile olagelen olumlu icraatların yanında 

zamanın siyasîlerin de neden olduğu orman katliamları yaĢanmıĢtır. Erozyon bölgesi olan 

kent çevresinin ağaçlandırılması yaĢamsal öneme haiz bir olaydı. Hatta bu dönemde kurulan 

Orman Erozyon Müdürlükleri faaliyetini sürdürüyordu. Gerek orman köylüsünün arazi açmak 

amacıyla, gerekse kereste müteahhitlerine verilen ağaç kesme izninde tutarı olan (m
3
) mikâp 

miktarının üzerinde kesim yapmalarına göz yumuldu. 

Önceleri sürü büyükbaĢ hayvancılığı, ġeker Fabrikası kuruluĢuyla kültür hayvancılığına 

dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Yukarı pazarın yetersiz gelmesiyle açık pazarın aĢağıya alınması 

1950‘li yıllarda tasarlandı. 1959–1963 yılları arasında ilk bölüm kamulaĢtırıldı. 

BELEDĠYE HĠZMETLERĠ BAKIMINDAN (1948–1960) 

Burdur‘un ilk ıĢıklandırılması gerek ferdi, gerekse hissedar olduğu Elektrik T.A.ġ.‘nin 

küçük güçteki lokomobilli veya dizel santralleri ile gün kararması ile baĢlayıp saat:24.00‘e 

kadar sürmekte idi. Belediyenin 1952 yılında eski tesisleri devralarak, 2x25 PS gücündeki 

turbo grupları çalıĢtırması ile Ģehre 24 saat elektrik verilmeye baĢlandı. 1952 yılında 120 

KW‘lık güçte nüfus baĢına 56.9 KW‘lık üretim artmasıyla, yeni ilâvelerle takviye edilen 

sistem, 1961 yılında kâfi gelmemeye baĢladı. 520 PS gücündeki sistem ile üretilen KW 

miktarı artmıĢtı. 

Cumhuriyetin ilânından 1950 yılına kadar hayır sahipleri ile vakıfların yaptırmıĢ olduğu 

çeĢmelerden halkın içme suyu ihtiyacı karĢılanıyordu. 1950-1951 yıllarında Belediyece 

TaĢkapı‘dan 23 Lt/sn. debide isale edilen su kente verilmiĢ, Susamlık Tepesinde 600 tonluk 
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su deposu yapılmıĢtır. Malî olanaksızlıklar nedeniyle Ģehir Ģebekesi 1953-1954 yıllarında 

tamamlanabildi. 

Hizmet araçları olarak 1 otobüs (1955‘de), 2 arozöz, 2 adet Çöp römorku, 1 adet 

damperli kamyon ve 1 adet jeep görev yapıyordu. 

SOSYAL FAALĠYETLER 

1930‘lu ve 1940‘lı yıllara damgasını vurmuĢ, sosyal faaliyetlerini organize eden Halkevinin, 

1950‘li yıllarda biraz da siyasal nedenlerden dolayı etkinlikleri azalmıĢtır. 1950‘li yılların 

baĢında Halkevi binasının sinema salonu Valilikçe Maliyeden alınarak yeniden düzenlendi. 

Spor faaliyetleri bu dönemde de sürmüĢ, ġeker Fabrikasının açılmasıyla birlikte ġeker 

Spor Kulübü 1955 yılında faaliyete baĢlamıĢ Ġdi. 

 

 1960–1972 YILLARINDA BURDUR 

27 MAYIS sonrası ülkede yeni siyasal kararların verildiği dönem ve plânlı kalkınma 

süreci 1960 sonrasında baĢlamıĢtır. Merkezi yönetimlerin bölgesel ve yöresel kalkınmayı 

plânladıkları ve uygulamalarını izledikleri yıllardır. 1960 sonrası kentte plânlı kamu 

yatırımları görülmektedir. 

1960‘da nüfus 25.271, nüfusun 14.819‘u erkek, 10.452‘si kadın, yine nüfusun 18.064‘ü 

aynı il doğumlu iken, 7.048‘i baĢka il doğumlu idi. Kentte 6 yaĢ üstü nüfus 22.478 kiĢiyken, 

okuma-yazma bilen 14.487 kiĢiden 10.122 si erkek, 4.365‘i kadın, yine okuma yazma 

bilmeyen 7.991 kiĢiye karĢılık okuma-yazma bilenlerin oranı %64.4, ekonomik faaliyetler 

itibarîyle (15+) faal nüfus Ġse 10.585 idi. Bunun dağılımı ise Ģöyledir. 

 

Ziraat Ormancılık, Balıkçılık, Avcılık  902 

Madencilik Sektörü      22 

Ġmalat Sektörü             2.911 

ĠnĢaat Sektörü      618 

Elektrik, Gaz, Su ĠĢleri                                    25   

Ticaret, Sigorta, Banka, Emlak                       664 

Genel Hizmetler                                         1.174 

Diğer ĠĢler                                                  3.673      

1959‘da açılan Gazi Caddesi üzerinde yeni imar talepleri ortaya çıkmıĢtır. 1960 sonrası 

5 kat imar hakkı verilen cadde üzerinde yapılar birbirini takip etti. Yine 1959 yılında inĢaatına 

baĢlanan Belediye hizmet binası (bugünkü Emlâk Bank binası) 1964‘te tamamlandı 

1963 yılı bugünkü Berberoğlu ĠĢ hanının Gazi caddesine bakan bölümünde yer alan, 
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fırından çıkan yangın bütün adanın yanmasına neden oldu. Bu yangında eski Özel Ġdare 

binası, eski PTT, bir zamanların Ġtalyan Evi sonraları Köroğlu Kahvesi ile bir çok ahĢap yapı 

yok oldu. 

Belediye 1963 yılında yeni yapılan binasına taĢındı. Bu arada Gazi Ġlkokulu yeni yerine 

taĢınırken bu adanın Belediye Hizmet Alanı olması plânlandı. 1963–1964 döneminde ise 

projesi yapılan bugünkü Belediye Hizmet Binasının subasman inĢaatı tamamlandı. Yine ya-

nan PTT binası için yer bulundu. Bugünkü PTT binasının olduğu yere yeni bina inĢaatı 

baĢlamıĢtır. Cumhuriyet Meydanına Atatürk Anıtı yapılarak konmuĢtur. 

1960'lı yıllar kentin kabuk değiĢtirdiği ve batıya olan yerleĢim taleplerinin arttığı 

yıllardı. Burç, Bahçeli evler mahalleleri bu dönemde kuruldu. 1958 de kamulaĢtırma sonrası 

aĢağı pazarda müze açılması, Hacılar höyüğündeki kazılar sonucu Burdur‘a tarihi değerlerin 

verilmeye baĢlandığı yıllar olarak geçer. Bu kazılarda birçok tarihi eser yurt dıĢına 

kaçırılmıĢtır. Burdur‘un Hıristiyan haç güzergâhı üzerinde olduğu bu nedenle tarihi bir 

özelliğe sahip olduğu 1963 de Belçika TV‘sinde açıklanmıĢtır. 

1962 yılında 58. Topçu Alayı, 58. Topçu Er Eğitim Tugayı oldu, ilk Tugay Komutanı 

Top. Alb. Nizamettin Çoker‘di. Askeri birlik tugay olması ile birlikte atıĢ, eğitim vb. sahası 

için geniĢ arazi istemiĢ, bugünkü yerleĢim alanına ilâveten 1963 yılında göl kenarındaki arazi 

Askeri Plâj ve tesis sahası, 1965 de Askeri bahçe (Ġstasyon parkını) gazino alanı olarak 

alınmıĢ, bu günkü tesislerini kurmuĢtur. 

YeĢiltepe, Zafer mahallesinde oturan Rumların Mezarlığı olduğu kazılarda 6-7 kat 

mezar çıktı, ancak kente hakim bu tepenin düzenlenmesi, ağaçlandırılması ve tesis kurulması 

düĢünüldü. Bu nedenle, Vali Vefik Kitapçıgil zamanında (1964 yılında) YeĢiltepe hizmete 

açıldı. Susamlık tepe 1930‘lu yıllarda askeri törenlerin yapıldığı tepe idi. Su deposunun 

yapılıĢıyla 1955 de ağaçlandırma yapılmaya baĢlandı. 1965–1966 yıllarında bu tepede gazino 

ve çay bahçesi yapılmıĢ, halkın gidip geldiği mesire yeri olarak da kullanılmıĢtır. Ġhtiyaca 

yeterli gelmeyen yeni devlet hastanesi (depremde yıkıldı) 1965'lerde temeli atıldı. Yeni 

mahallede yer alan bu yapı adası eski ermeni mezarlığı üzerinde kurulmuĢtur. 

1950‘lerde AktaĢ Plâjı olarak anılan mahal, 1960‘larda top yekûn ele alındı. Çendik 

Motel ve Özel idare Plâj Tesisleri 1960‘larda yapıldı.(Çendik Motel 1966/Özel idare Binası 

1964). Çendik tesisleri Valilik, Özel idare, Belediye ve çevre köylerin ortaklaĢa katkısıyla 

tamamlanmıĢtır. 

1960‘lı yıllar yeni oto tamir sitesinin(bugünkü itfaiye yanı) plânlanarak inĢaata baĢladığı 

yıllardı. 1960–1963 arasında Gazi Caddesi kamulaĢtırması sonucunda caddeye bakan 

parsellerde veraset ve intikal sorunları çözülerek, müstakil tapular verildi. 
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1963–1964 arasında Ġnsuyu‘nda yeni araĢtırmalar sonucu üç sondaj açılarak jeneratör 

alındı. Ancak Ġller Bankasından temin edilen para izale ve Ģebeke hattında kullanılmadan geri 

dönmüĢtür. 1971 den sonra ĢebekelendirilmiĢtir. 

Bugünkü SGK Ġl Müdürlüğü olduğu alan itfaiye olarak kullanılıyordu. Depremden 

sonra itfaiye bugünkü yerine taĢındı. 1963 yılında ilk defa (bugünkü BAHTAġ- benzin 

istasyonu olan yer) Petrol Ofisiyle 25 yıl üzerinden Yap-ĠĢlet-Devret yöntemi uygulanmıĢ, bu 

arada kamulaĢtırması yapılan yeni otogarın duvarları bu Ģirkete yaptırılmıĢtır. Sonraları otogar 

binası yapılarak yine 1960‘lı yıllarda hizmete sunacaktır. Eski balık pazarı binası günlük balık 

satıĢ yeri olarak 15 yıl ve eski BP (bugünkü BimtaĢ benzin istasyonu) 20 yıl süreyle sonraları 

yine Yap-ĠĢlet-Devret yöntemiyle verilmiĢtir. 

1963 yılında ilk bölüm kamulaĢtırılması yapılan Açık Pazar yerine sabit sergi yerleri 

yapılmıĢtır. Aynı yıllar Pazar Camii inĢası ve zemin katının sergi ve satıĢ yerleri ile kavafiye 

dükkânları yapılması plânlanmıĢtır. Bu dönemde Vakıflar Yurdu binası yapılan binalardandır. 

Burdur Lisesi, Kız Enstitüsü, Erkek Sanat Okulu, Ticaret Lisesi, Kapalı Spor Salonu, Adliye, 

PTT, Emniyet Binaları yapımı, çay boyu Antalya yolu çıkıĢı düzenlemeleri yapılmıĢtır. ġirin 

evler ve YeĢil Burdur (plâj) evleri kooperatif arsa düzenlemeleri bu dönemde yapılmıĢtır. 

Burdur civarında yürütülen gülcülük, istihsal ve satıĢ kooperatifinin ortaklığı ile Fransız 

MANE FILS Ç.Ġ.N.E.F. çiçek ve nebatat esansları Fb.sı A.ġ. 1966 yılında faaliyete 

geçiyordu. Ġnsuyu mağarasının açılması ile suyunun Ģeker hastalığına iyi geldiği düĢüncesi ve 

bunların bidonlanarak satılması Burdur‘un iç turizmine ve ticaretine katkıda bulunmuĢtur. 

1960‘lı yıllar yurt dıĢına çalıĢmak üzere kentten ve kırsal alandan büyük ölçüde 

gurupların gittiği yıllar olmuĢtur. Yine aynı yıllar kırsal alandan gelen besici gurupların 

Bağlar Mahallesine önceden kaçak sonraları belediyeye teberru vermek suretiyle izinli 

yerleĢtikleri alan oldu. Buralardan kente bağlanan yollar açıldı. Böylece Burdur kenti 

tarihinde en büyük yeĢil alan kaybını yaĢadı. 

Bu dönemde sosyal faaliyetler gerilemedi. 2 adet düğün salonu, iki kapalı sinema (Saray 

Sineması bu dönemde yapıldı. Diğeri Zafer Sineması) 6 adet açık hava sineması, Su deposu 

(susamlık), Ġnsuyu, Erenardıç ve Gravgaz (buralara yazın belediyece otobüs tahsis ediliyordu) 

mesire ve dinlenme yerleri açıldı. Tiyatro ve gösteri gurupları kenti ziyaret ettiler. Burdur 

Spor Kulübü profesyonel olarak çalıĢmalarına 1968 de baĢladı. 1969 da Doğan Spor Kulübü 

kuruldu. Sporun her alanında baĢarılı gençler yetiĢti. 

1960 lı yılardaki çalıĢan nüfusun istihdamı konusunda 1965 yılı istatistiklerinden 

yararlanıyoruz. Bu sayımda 15-65 yaĢ arasında il de çalıĢabilir nüfus 53.948‘i erkek, 42.738‘i 

kadın olmak üzere 106.686 iken, halen çalıĢan nüfus 54.028‘i erkek, 38.403‘ü kadın olmak 
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üzere 92 431 'dir. ÇalıĢabilir nüfusa oranla çalıĢan nüfus %86.6‘dır. Kentlerde çalıĢan kadın 

nüfusunun azlığı dikkat çeker. Öğrenci olanlar dıĢında, kız çocukları hali vakti yerinde olan 

ailelerce iĢe gönderilmektedir. 

1965 nüfus sayımına göre Burdur ilinde çalıĢan nüfusun sektörel dağılımı oranlarla, 

%43.7si tarımda, %0.2 si madende, %18.7 si sanayide, %5.5‘i inĢaatta, %6.4‘ü ticarette, 

%0.1‘i elektrik, gaz ve su iĢlerinde, %2.2 si banka ve sigorta iĢlerinde, %8‘i ulaĢtırmada, 

%15.2 si sosyal hizmetlerde çalıĢmaktadır. 

Kent 1970 de 32.722‘lik bir nüfusa eriĢti. Belediye hizmetleri arttı. DSĠ ile ortaklaĢa 

yürütülen proje ile Ġnsuyu pompaları dahil olmak üzere 195 Lt/sn.‘lik su kente verilmiĢ, ilâve 

1.000 tonluk su deposu 1971 de yapılmıĢtır. O zamanlar 19 Fransız sertliğinde olan su kente 

yeterli olup, abone sayısı 6.917 idi. Otobüs sayısı 1 den 3‘e çıkarılmıĢ, tek tük dolmuĢ bu 

dönemde ortaya çıkmıĢtır. Arozöz sayısı 3 e, damperli kamyon sayısı 3‘e çıkmıĢ, 1 treyler, 1 

et taĢıma otosu, 1 cenaze otosu, 2 adet hizmet pikabı, 4 temizlik kamyonu, 6 adet çöp 

römorku ve 1 adet jeep‘le hizmetler yürütülmüĢtür. 1972 yılında 26.147 m2 parke ve yaya 

kaldırımı 1.000 m. daha kanalizasyon hattı döĢenerek yapımları tamamlanmıĢtır. 

DEPREM VE BURDUR 

BURDUR’DA DEPREMLERĠN TARĠHÇESĠ VE 1971 DEPREMĠ 

1971 yılında vuku bulan deprem ile birlikte kent ve çevresiyle ilgili deprem 

araĢtırmaları yapılmıĢtır. Bilindiği gibi 1971 depremi ne ilk deprem olmuĢ ne de son deprem 

olacaktır. Bu konuda bilimsel araĢtırma yapılması, deprem kronolojisi yapılarak deprem 

tarihinin incelenmesinde yarar vardır. 

Halen yürürlükte olan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasında" Burdur merkez birinci, 

Tefenni ve YeĢilova ikinci derece deprem kuĢağında yer almaktadır. Bölgesel olarak Denizli, 

Isparta ve Dinar da birinci deprem kuĢağında bulunmaktadır. 

DEPREMLERĠN TARĠHÇESĠ 

Resmi olmayan ilk deprem kayıtları Burdur ve çevresinde 16. yüzyıla aittir. 17. ve18. 

yüzyıllarda buna benzer kayıtlara rastlanır. Kent nüfuslarında hızlı artıĢ ve azalma, Burdur 

Kalesi, Kilise, Tiyatro vb. Roma ve Bizans eserlerinin yıkıntıya uğramaları bunlara örnek 

olarak gösterilebilir. Yörede 1842 ve 1876 yıllarındaki depremlerden sonra 09.01.1900 

tarihinde Isparta‘da vuku bulan ve Burdur‘un etkilendiği deprem olmuĢtur. 1973 yılına kadar 

11 adet deprem tespit edilmiĢtir. 
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Tarihi                         ġiddeti                            Etkilenen Bölgeler  

9.1.1900                      VI                                  Isparta – Burdur 

1.9.1901                      VI         Burdur  

-.9.1904                       VI                                  Denizli – Dinar – Burdur 

21.9.1914                    IV                                  Burdur – Isparta 

3.10.1914                    VII                                Isparta – Dinar – Burdur 

16.3.1926                    VIII                               Denizli – Burdur 

24.7.1933                    VII                                 Denizli 

2.6.1958                      VI                                  Denizli 

29.12.1958                  VI                                  Isparta – Dinar 

22.11.1963                  VII                                Burdur – Tefenni 

30.1.1964                    VI                                 Tefenni – YeĢilova 

12.5.1971                    VII                                Burdur -YeĢilo 

Bütün bu depremler içinde en çok etkili olan deprem 21 Eylül 1914 de vuku bulmuĢtur. 

 Bu depremlerin dıĢında yakın dönemdeki deprem hareketleri Ģiddeti IV ile V arasında 

olan  1991,2002,2011 ve de son olarak 24.08.2014 de vukua gelen depremlerde can kaybı 

olmamıĢ, küçük hasarlar bırakmıĢtır. 

Bu konuda geçen kayıtlar; 

1."Matbuat Umum Müdürlüğü Resmi Tebliği : 

21 Eylül Pazar gecesi Burdur ve Isparta kasabalarında "Yer depremi" vuku bulmuĢ olup 

halen devam etmektedir. Henüz "telefat" kesin tespit edilememiĢtir. Tahminen iki bin beĢ yüz 

rakamı veriliyor. Konya Valisi, Burdur‘a gelmiĢ, evsiz kalanlara yardım için iki amele taburu 

sevk edilmiĢ, Hilâli-Ahmer (Kızılay) ve Müdafa-i Milliye (Ulusal Savunma) Cemiyetleri, iaĢe 

yardımına koĢmaktadır. 

          2.23 Eylül 1330 (1914) tarihli Ġstanbul ikdam Gazetesinde hareketi arz (Deprem) 

tafsilâtı: 

Deprem hakkında ―telgraflardan elde edilen bilgilere göre Ġsparta‘da hastane, Burdur‘da 

Ulu Camii, bir çok haneler, mekteb-i idadî, daüre-i askeriye, telgrafhane ve emeken-i hayriye 

(hayır yerleri) ile mesakin‘de (evlerde) yıkılmıĢ, 248 kiĢi telef olmuĢtur, denir. Depremden 

sonra yangın zuhur ettiği, 18 hane ve dükkânın yanarken, depremde hükümet konağı ve 

hapishane az hasarla kurtulmuĢtur. Toplam telefat (ölen-yok olan) 2.000 kiĢi olarak‖ 

verilmektedir. 
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3.27 Eylül 1330 (1914) tarihli Ġstanbul Ġkdam Gazetesin de hareketi arz tafsilâtı: 

Burdur-lsparta deprem bölgesi için Ġzmir‘den alınan telgrafta, ―2.000‘e yakın telefat-ı 

iskân (geriye kalanlar iskân edilemez) ve ahali açıkta olup ekmeğe ihtiyaç Ģedit (Ģiddetle) 

bulunduğu köylerin yerle bir olduğu, bölgeye 1.000 küsur okka (kilo) ekmek ve bir varil 

zeytin gönderilmiĢtir. Hilâli-Ahmer (Kızılay) Cemiyeti Doktor Nafiz Beyin baĢkanlığındaki 

heyet yöreye gönderilmiĢtir. Burdur‘da telefat miktarı 900, Ġsparta‘da 1500 kiĢi olduğu 

belirtiliyor. Depremin halen devam ettiğinden bahsolunmakta, halkın korku içinde 

çadırlarında bekleĢtiği‖ anlatılmaktadır. 

Yakın dönemde Burdur‘un yaĢadığı 12 Mayıs 1971 depremi halen belleklerdedir. 

Burdur merkez ve YeĢilova ilçesi ile köylerinde 5,7, Magnitüdü‘de VII Ģiddetinde vuku bulan 

depremde de 30 köyde hasar olmuĢ, 62 insan yaĢamını yitirmiĢ, 1200 baĢ hayvan telef ol-

muĢtur. Burdur merkezinde PTT, Cezaevi, Hastane, 2 ilkokul ve pek çok bina ağır hasar 

görmüĢtür. Kentte hasar durumu %70‘dir. Depremin sabah 08.25 civarında olması, havanın 

güzel ve iĢ mevsimi olması, kentte ve kırda insanların büyük bölümünün dıĢarıda bulunması 

nedeniyle can kaybı az olmuĢtur. 

Kentin baĢta telefon, telgraf, elektrik hatları arızalanmıĢ, içme suyu ve kanalizasyon 

hatları tahrip olmuĢtur. Kısa sürede gelen Kızılay ve devlet yardımları ile deprem atlatılmıĢtır. 

Sonradan yapılan tespitlerde Burdur kentinde 23 mahallede 377‘si ağır, 840‘ı orta, 

1.168'i az hasarlı olmak üzere 6.531 haneden 2.385 mesken zarar görmüĢtür. 

Depremlerde geniĢ arazi çatlakları ve fay hatları ortaya çıkmıĢtır. Burdur Gölü de 

bundan etkilenmiĢ, 1914 depreminde vuku bulan çökme sonucu kuzey batıya 2 km.‘ye yakın 

su kütlesi kaymıĢtır. 1971 depreminde ise yine gölde büyük hareket gözlenmiĢtir. 

1971 depreminden sonra bölgede küçük çaplı depremler (III veya IV Ģiddetinde) 1976–

77, 1987–88 yıllarında vukua gelmiĢtir. 1988 yılında Denizli civarında olan depremde 

Gölhisar ve civarı köyler etkilenmiĢ, can ve mal kayıpları olmamıĢtır. Burdur‘da en son 1991 

yılında IV Ģiddetinde deprem hissedilmiĢ, can ve mal kaybı olmamıĢtır. 

Burdur kenti ve civarında ola gelen depremlerin yöre insanının göçüne, ekonomik ve sosyal 

yaĢama olumsuz etkileri olmuĢtur.1971 depreminden sonra Deprem Yönetmeliği 

uygulamalarına baĢlanmıĢ, yapılar 5 katta sınırlanmıĢ, kolon geniĢlikleri artmıĢ, deprem kiriĢ 

ve bağlantıları konulmuĢ, yıkanmıĢ ve elenmiĢ kum malzemesi uygulama zorunluluğu 

getirilmiĢtir.Daha sonraki yıllarda deprem yönetmeliğinde bir dizi değiĢiklikler olacak,son 

olarak 2000 yönetmeliği yürürlüğe girecektir. 
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1971 DEPREM SONRASI KENTTE ĠMAR HAREKETLERĠ 

Deprem sonrası imar yasası ve yönetmelik Ģartlarını kısmen 

ortadan kaldıran acele uygulamalar yapılmıĢtır. O zaman ki gelen devlet yardımları hasar 

gören yapı sahiplerine dağıtılırken, TĠMLO evleri denilen "Deprem Konutları" 3 katlı olarak 

inĢaa edilmiĢtir. 

O tarihte toplanan yardımlar toplamı 14.093.000 lira olmuĢ, 10 gün sonra Bingöl 

depremi olunca bu yardımın yarısı Bingöl‘e gitmiĢtir. Ayrıca imar ve iskân Bakanlığından 96 

milyon lira konutlar ve kurum inĢaatları için, Ġller Bankası ve YSE Genel Müdürlüklerinden 7 

milyon lira altyapı harcamaları için yardım alınmıĢtır. Orta ve az hasarlı konutlara toplam 

4.800.000.TL. 20 yıl vadeli kredi olarak verilmiĢtir. Konutları ağır hasar gören ve kendi yapan 

78 kiĢiye bayındırlık fiyatları üzerinden tamamı verilmiĢ, geri kalan 328 kiĢi için TĠMLO, 

Deprem konutları yapılmıĢtır. 

1960–1973 yılında hızlı bir yapı kooperatifleĢmesi yaĢanmıĢtır. Özellikle deprem 

sonrasında kooperatif konutları yapımı kentte hızlanmıĢtır. 16 kooperatiften Arı, Özlem evler, 

Emek evler, Örnek evler, Emniyet Mensupları Yapı Kooperatif inĢaatları deprem sonrasında 

boy göstermiĢtir. Ġlk etapta Ġstasyon Caddesi ile Stadyum arasında kalan bölüm blok 

apartmanlarla düzenli bir plân içerisinde yapılaĢma olmuĢtur. 149 Evler, Emek evler ve ġirin 

evler bölgesi tek katlı veya iki katlı yapılar olarak ortaya çıkmıĢtır. Deprem sonrası Burdur 

kenti imar plânı çalıĢmalarına hız verilmiĢ, 40 paftadan oluĢan ve kentin 1.400 ha.‘lık alanını 

kapsayan imar plânı 3.7.1972 tarihinde Ġmar ve iskân Bakanlığınca onaylanarak yürürlüğe 

girmiĢtir. Ancak bu plân daha önce yapılan revizyon değiĢiklikleri ile mevcut yasa ve yönet-

meliklere göre yürütülen imar çalıĢmaları geleceğe yönelik hedefler belirlenmesi bakımından 

yetersiz kalmıĢtır. Öte yandan gölde yükselmeler sonucu göl kodu belirlenmesine gidilmiĢtir. 

            1972 plânı ile kentteki imar uygulamalarında oldubittiler de yaĢandı. Yıkılan Hüsnü 

Bayer Ġlkokulu arazisi parsellenerek satılmıĢ, ortaya sıkıĢık yapı nizamı çıkmıĢtır. Bu durum 

Burdur‘da ilk defa özel okul yapımına öncülük eden Hüsnü BAYER ve çocuklarını üzmüĢtür. 

Yıkılan Halkevi binası yerine Kültür Sarayı binası yapımına baĢlanmıĢtır. Yapımı devam eden 

Adliye Sarayı 1971'de tamamlanırken, E tipi Cezaevi yine bu dönemde yapılmaya baĢlandı. 

S.E.K. tesisleri yapımı tamamlanmıĢtır. Binası hasar gören Burdur Lisesi 1972‘de yıktırılmıĢ, 

yeni bina 1974‘de tamamlanmıĢtır. Aynı dönemde 1972‘de yıktırılan ağır hasarlı PTT binası 

yerine yapımı 1974‘de tamamlanan yeni PTT binası hizmete girdi. 

          1972 imar plânı bir bakıma yol Ġstikamet plânı gibi düĢünüldü. Bağlar Mahallesinde 

kaçak yapılaĢma bu plânla bir anlamda tescil edilmiĢtir. Bu plân ile belediye hizmet alanları 

tescil edilmiĢtir. 1971 depremi sonrası yıkılan itfaiye binası yerine bugünkü itfaiye binası 



43 

 

1971 yılında yapılmıĢtır. Deprem sonrasında halkın dinlenme gereksinimini karĢılamak üzere 

Ülkemizin Kültür tarihini tanıtmak amaçlı heykel ve anıtlardan oluĢan  yeĢil alan kültür parkı 

olarak düzenlenmiĢtir.   

1970’li YILLAR 

Burdur kenti 1973‘lü yıllarda Belediye sınırları itibarîyle 12 km. geniĢliğinde 14 km. 

uzunluğunda 168 km2.de yerleĢir. Kent makro formu bu tarihlerden sonra değiĢmeye baĢlar. 

Kuzeye bağlara ve batıya tarım alanlarına doğru hızlı bir yapılaĢma süreci yaĢanır. KıĢla köyü 

belediye sınırları içine yine bu yıllarda alınır. 

1970‘li yıllar "plânlı" plânsızlık dönemi olarak geçer. Batıda geliĢmeyi hedefleyen plân 

üzerinde özellikle batı koridorunda açılacak karayolu için (önceleri 100, sonra 80 ve en son 35 

metre olarak kabul edilen) tadilâtlar yaĢanır. Kent merkezine uzak yerlerde iskân edilen konut 

alanları için belde (altyapı) hizmetlerinde yetersizlikler ortaya çıkar. Kent yönetimlerinin 

siyasî tercihleri, ayrılıklar tartıĢmalara neden olurken, günlük kararların sıkça alındığı yıllar, 

bu yıllardır. 

1970‘li yıllar orta ve küçük ölçekli sanayi ile iĢletmelerin kurulma ve geliĢme yılları 

olmuĢtur. 1969‘da faaliyete geçen tornacılar, oto tamircileri, demirciler, kaportacılar ve 

sanatkârları yapı kooperatifi bugünkü itfaiye yanında arsa aldılar. Deprem sonrası alınan 

kredilerle 1975 yılında faaliyete geçtiler. Uzun yıllar tapusuz olarak faaliyet gösteren 

kooperatifin tapuları 1987 yılında verilmiĢtir. Daha sonraları Sanayi Bakanlığı kredisi ile 

1975 yılında baĢlanarak 1981'de tamamlanan 480 iĢyerlik Yeni Küçük Sanayi Sitesi faaliyete 

geçmiĢtir. Bu dönemde 1 unlu mamuller (1973), 1 gazoz(1971), 1 yem (Bur- yem–1973), 2 

tarım makinaları ve 1 tarım âletleri (1972) sanayileri bu yıllarda kurularak faaliyete geçmiĢtir. 

Kamu yatırımları bakımından 20 ton günlük süt iĢleme kapasitesi ile 1972‘de faaliyete 

geçen SEK ile 1975‘de kurularak faaliyete geçen EBK Burdur Et Kombinası bu yıllarda 

dikkati çeken yatırımlardır. 

Belediye faaliyetleri bakımından 1970‘li yılları değerlendirecek olursak; 

1978 yılında kısmî açık olan Cumhuriyet Caddesi geniĢletilmiĢ, Antalya yolu çıkıĢı 

üzerinde parsel sahiplerine Susamlık yamaçlarındaki belediye arazileri parsellenerek takas 

edilmiĢtir. NATO yolu olarak bilinen (50 metrelik) Çevre Yolu geçiĢi (Antalya-Afyon) 

çalıĢmaları yine aynı tarihte yapılıyordu. Bu nedenle kent içinden EBK kavĢağına bağlanacak 

Baladız yolu kamulaĢtırmasına da bu yıllarda baĢlanmıĢ, tır. 

1978–79 yılında kentte kavĢaklara sinyalizasyon tesis edilmiĢ, 1983‘de devre dıĢı 

kalacak bu tesislerle kentte artan araç ve yaya trafiği yönlendirilmek istenmiĢtir. NATO 

yolu(çevre yolu) yapımıyla bu yolun doğusunda dağınık ruhsatsız ve kaçak olarak yapılaĢma 
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ortaya çıkmıĢtır. Bağlar, Akdere ve Hızırilyas mahallelerinde plânsız kaçak yapılaĢma 

artmıĢtır. 1979 yılında imar plânı revizyonu iĢini alan müteahhit grubun plân uygulaması 

feshedilince, yapılaĢmada baĢıbozuk yaĢanmıĢtır. 149 Evlerin kuzeyinde kimi kooperatiflerle, 

Tefenni yolunun güneyindeki kooperatif baĢvurularına, plân bütünü içinde ele almadan 

düzenlemeler yapılmıĢ, yol kotları belirgin yol hatları oluĢturulmadan yapılan konutlar ortaya 

çıkmıĢtır. Böylece plân ana kararları oluĢamamıĢ, yapılaĢma plânın önüne geçmiĢtir. Bu 

nedenle batı ve kuzey ana bağlantı yolları oluĢturulamamıĢ, yılan eğrileri ortaya çıkmıĢtır. Öte 

yandan Gazi Caddesine alternatif yol arayıĢı olmamıĢtır. 

Belediye bu dönemlerde hibe araç alımına gitmiĢ 3 binek oto, ambulans, 2 otobüs hibe 

olarak alınmıĢtır. Öte yandan bir arozöz, 2 kamyon, 1 otobüs, 2 çöp kamyonu da bu dönemde 

alınmıĢtır. Kentin içme suyu Ģebekesi Insuyu bölgesinde 3 adet pompa ile TaĢkapı kaynak 

suyu birleĢtirilmiĢ, kente 195 lt/sn.lik su temin edilmiĢtir. Mevcut plânlı iskân alanlarına su 

Ģebekesi döĢenirken kaçak yapılaĢma bölgelerine "idari izin" adı altında su verilmiĢtir. 

Elektrik de Belediye bünyesinde olduğundan aynı Ģekilde verilmiĢtir. 1972 yılında 1.650 

KW'a ulaĢan kente daha sonraları 1 adet termik santral yapılmıĢ ve bu miktar KW olarak 

artırılmıĢtır. Marangozlar Sanayi yolları, KıĢla Mahallesi yolları ile batıda yeni açılan yollara 

mıcır, stabilize ve taĢ döĢeme yapılmıĢ, 1970‘li yılların sonunda kent merkezinde 2.100 metre 

(mevcut ve ilâve asfalt) Karayolları‘na kaplama olarak yaptırılmıĢtır. 

Burdur‘un bağları yüzyılların geleneğini yakın döneme kadar taĢımıĢtır. Hafta sonları 

katmerler, saçta et börekleri yapılır, bağ bozumunda üzüm toplanır ve kent insanının önemli 

bölümünün meyve ve sebzeden sağladığı yan geliri vardır. Kırsal alandan gelenlerin besiciliği 

ve yapılaĢmaya gitmesi, sulama arıklarının çevrilmesi bağların kurumasına, deprem sonrası 

büyük kentlere göçenlerin ilgisizliği kentte var olan bağcılığın ortadan kalkmasına neden 

olmuĢtur. 

1970‘li yıllar siyasal olayların yoğun yaĢandığı yıllar olmuĢtur. Bir kaç yaralamalı 

küçük olayın dıĢında kentte baĢkaca olay olmamıĢ, bu yönüyle Burdur en olaysız illerin 

üçüncüsü konumundadır. Sosyal yaĢamda kurulan dernek, cemiyet, sendika, oda vb. sivil top-

lum örgütleri; bu dönemde yaygınlaĢmıĢtır. Sinema varlığını TV‘nin yaygınlaĢmasına rağmen 

özellikle yazları sürdürmüĢtür. 

Burdur Gölü kentin en önemli yaz eğlence ve dinlenme yeri olma konumunu bu 

dönemde de sürdürmüĢtür. Göl kenarında yazlık evler yapılmaya baĢlanmıĢ, böylece kentin 

prestij bölgesi olmuĢtur. YSE‘ye belediyece 20 yıl süreyle 1976 yılında yap-iĢlet-devret 

yöntemiyle verilen kıyı arsası plâj olmuĢ, aynı yöntemle Toprak su plâjı da bu dönemde 

açılmıĢtır. 
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Özel Ġdare plâjı arkasında düzenlenen bahçe kentlinin Hıdırellez yaptığı alan haline 

geldi (önceleri ġeker pınarda yapılıyordu). Göl kenarında 1960‘larda baĢlayan ağaçlandırma 

devam etmiĢtir. 

1970‘li yıllarda gölde aĢırı yükselme korku yaratmıĢ, kıyı kaya ve taĢlarla bariyerlerle 

çevrilmeye baĢlamıĢtır. Göl suyunda kirlenmenin hissedilmesi (özellikle SEK ve ġeker 

Fabrikası atıklarından) bu yılların sonunda olmuĢtur. Belediyece 1970‘li yıllarda gecekondu 

önleme bölgeleri istihdam edilmiĢtir. 1979 yılında Emlâk Bankası olacak) belediye hizmet 

binası satılmıĢ, elde edilen gelirin bir kısmı ile BUR-YEM‘e ortak olunmuĢtur. 

Yine bu yıllarda Organize Sanayi Bölgesi Projesi ortaya atılmıĢ, öneri DPT‘ye 

götürülmüĢtür. Bu yılların en önemli sanayi yatırım olayı BUR-TRAK olmuĢtur. Yapımı 

1979'da biterek, Japon Ishıbura (IġBORA) traktör imalâtı yapacak fabrika, yedek parça ve 

servisi olmayan, sonraları üreticinin elinden çıkarmak zorunda kalacağı traktörleri üretmiĢtir. 

1985 yılında faaliyetine son verecek fabrikanın makine akĢamı 1989 yılında satılacak, 

kentteki nitelikli iĢgücünü istihdam eden bu tesisin ömrü uzun olamamıĢtır. 

1980’1i YILLAR 

12 Eylül askeri dönemi ile 1980‘li yıllara baĢlanmıĢtır. 1978‘de planlanan, 1979‘da 

ihalesi yapılarak inĢaatına baĢlanan Gökpınar (eski sulama suyu) pompaları yapımı (5 pompa) 

izale hattı ile kent Ģebekesi revizyon ve ilâve çalıĢmaları devam etmiĢ, 1984 yılında teslim 

alınmıĢtır. 

1980‘li yıllar kentin batı koridoruna ağırlık olarak geliĢme isteği  ile dolu yıllar 

olmuĢtur. Yine bu yılların baĢında kamu yatırımlarından Karayollarının önemli çalıĢmaları 

görülür. Burdur-Tefenni yolu kamulaĢtırma ve 35 metrelik yol çalıĢması, aynı Ģekilde Burdur-

Antalya yolu çıkıĢı asfalt, refüj ve tretuar çalıĢmaları yapılmıĢtır. KavĢak düzenlemeleri ile 

Çatalpınar Meydanı (göbekli kavĢak olarak) yapımı ve mevcut Atatürk anıtının (1963‘de 

yaptırılıp 1973‘de söküldü, yerine yenisi yaptırılmıĢtır) kaidesiyle konulması ġeker 

Fabrikasıyla yapılan anlaĢma sonucu çalıĢmalarına 1979‘da baĢlanan Ģeker kavĢağı, Emek yo-

lunun açılması 1984‘de asfaltlanması ile tamamlanmıĢtır. 

Belediye‘nin bu dönemde önemli hizmetlerinden Halk plâjı yapımı ve Ģehitlik 

düzenlemesi ilgi çeker, 1980‘li yılların baĢında ikisi satın alma ve biri hibe üç otobüs hizmete 

girmiĢtir. 

Yeni Küçük Sanayi 480 iĢyerlik olarak tamamlanmıĢ, Organize Sanayi Bölgesi 703.000 

m
2
 olarak altyapı ve sosyal tesis projesi 1984 yılında ihale edilmiĢtir. Özel teĢebbüs 

yatırımlarından 3 tarım âletleri imalâtı, 1 soğuk hava deposu, 2 kereste fabrikası, 1 yem, 1 

unlu mamuller ve 2 de gıda imalâtı yapan tesisler kurulmuĢtur. 
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1984 yerel seçimlerinden sonra yerel yönetim çalıĢmaları özellikle kent plânı üzerinde 

yoğunlaĢtırılmıĢtır. 1985 yılında alınan Belediye Meclis Kararı ile imar plânı Ġller Bankasına 

emaneten yaptırılmak üzere verilir. Toplam 80 paftadan oluĢan ve 2.800 hektarlık alanı kap-

sayan plân peyderpey onaylanarak 11.1.1989 tarihinde tamamlanır.1985 yılında yürürlüğe 

giren 3194 sayılı yasa ile kentteki imar hareketleri plân-yasa-yönetmelik üçgeninde 

yönlendirilir. Kentin batıya doğru geliĢmesinde toplu konut ve kooperatif yaklaĢımlarına 

destek verilir. Kent yönetimi bu yıllarda kooperatif veya toplu konut amaçlı yaklaĢık 3.000 

konuta inĢaat ruhsatı verir. Bunun içinde yer alan göl kenarında Belediye arazisi olan 31 

hektarlık alana 1.800 konutluk Bur-Koop (Burkent Toplu Konut) alanı projelendirilir. Uygun 

fiyatlarla bu alanda inĢaat yapmak isteyen 12 kooperatif yaklaĢık 900 konut için baĢvurur. 

Halen inĢaat halinde ve bir kısmı bitmiĢ durumda olan bu konutların yapımında birlik 

sağlanması ve belediye öncülüğünde Bur-Koop (Burkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği) 

1986‘da kurulur. Bu alan alt yapısı için 750 milyon lira kredi, belediyece kullanılmak üzere 

temin edilir. Ġçme suyu, yol, kanalizasyon ve yağmur suyu drenajı yapılmaya baĢlanır. Öte 

yandan KıĢla Mahallesinde 130 konutluk Gecekondu Önleme Bölgesi  yapılmaya baĢlanır. 

Kent bu dönemde önemli altyapı sistemlerinden PTT‘nin 10 bin abonelik telefon 

Ģebekesinin döĢenmesine (1984–1986) tanık olur. 

1980‘li yıllar 1960‘larda Panayır olarak baĢlayan eğlencelerin Ġnsuyu Festivali adı 

altında yeniden düzenlendiği yıllardı. Ağustos avında yörenin ürünlerinin sergilendiği ve 

eğlence amaçlı düzenle- nen festival baĢlarda gördüğü ilgiyi yitirmiĢtir. Televizyon ile 

baĢlayan eve kapanma, sinemaların çalıĢmaz konuma gelmelerine neden olmuĢ, yazları 

çalıĢan 6 adet açık hava sineması, 1970‘lerin sonunda baĢlamak üzere tamamen kapanmıĢ, 

buna ilâveten 1 kıĢlık sinema kapanmıĢ, belediye mülkiyetindeki kıĢlık sinema ise tasfiye ile 

kapatılmıĢtır. 

ÇeĢitli özel organizasyonlarla tiyatro, konser kumpanyalarına kısmî bir kesime hitap 

ediyorsa da sosyal yaĢamı canlandırıcı etkisi olmuĢtur. 1970‘lerde faaliyete geçen Burdur 

oteline ilâveten 2 yeni otel yapımı ve Çendik Motel tesisi revizyonu 1980‘li yıllarda yapılmıĢ-

tır. 1950–1970 arasında 8 muhtelif otel faaliyet sürdürdü. Turizme yönelik çabaların olduğu 

ve su sporları faaliyetlerine ki- bu amaçlı tesis yapıldı- önem verilen bu dönemde biri KıĢla 

Mahallesinde olmak üzere 3 futbol sahası ve 6 spor alanı okullara yapılmıĢtır. Meslek Yüksek 

Okulu 1986‘da, Anadolu Lisesi 1984‘de yapılarak devreye girmiĢtir. 1970'li yıllarda yapılan 

Eğitim Yüksek Okulu ile yine aynı yıllarda tamamlanan Ticaret Lisesi kentte geniĢ öğrenci ve 

genç potansiyelin korunmasını, bunların aktif sosyal yaĢama katılmasını sağlamıĢtır. 
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Kent bu yıllarda parklara ve düzenlenmiĢ haliyle mesire yerlerine (Obalar ve YeĢiltepe) 

kavuĢmuĢ, artan araç trafiğine karĢı önlem almak üzere otopark tesis edilmiĢtir. Bu dönemde 

hayvan borsası, kamyon garajı açık pazar yeri kamulaĢtırması yapılmıĢ, üzerinde tesis kurma 

çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Çevre aydınlatma ve ağaçlandırma çalıĢmaları sürdürülmüĢ, 

durak, büfe ve çöp kutusu gibi kent mobilyaları döĢenmiĢtir. Bağlara verilen su miktarını 

arttırmak üzere açılan iki sondaj su depolarına bekçi binaları yapılmıĢtır. Yine 1989 

döneminde çay boyu trafiğe açılırken, toplam 2.100 metre yol Karayollarınca asfaltlanmıĢ, 

PTT kazısı sonucu kapatmalar dahil 5.000 m2 parke döĢeme, 71.000 metre yol açma ve 

stabilize kaplama, ana caddelere 450 metre kaldırım ve 30.000 adet karo döĢeme yapılmıĢtır. 

Bazı yollara ve ġeker Fabrikası Vali Konağı bağlantı yoluna menfez ve sanat yapıları 

yapılmıĢtır. 

Belediye yönetimi bu dönemde Gazi Caddesine alternatif yol ÇalıĢmasını tartıĢmıĢ, imar 

plânında uzak alternatif bağlantı yolu plânlanmıĢtır. Ancak bugün kentte bu tartıĢma 

bitmemiĢtir. Kimilerine göre gerek araç trafiğinin artması, gerekse kira ve rant açısından 

iĢyerlerinin bir alt yola kaydırılması sağlanabilir. Kimileri alternatif yolu hemen caddeye 

paralel yapmak yerine uzun bağlantılı daha çok hizmet alanına hitap edecek ve ticarî alanı 

geniĢletme amacını güden, bugünkü plânı destekler. Ancak bugünkü gerçek kentin her alana 

uygun, alternatif kullanımlarıyla kente hizmet edecek ulaĢım ağının oluĢması gereğidir. 

Çünkü yılda 1.000‘den fazla ehliyet verilmekle (1991 yılı 1.091 adet) ve yılda trafiğe çıkan 

araç 2.000‘lere (1991 yılı 1866 adet) ulaĢmaktadır. 1962‘de 125 olan araç sayısı 1972‘de 

946‘ya, 1992‘de ise 31.432 ehliyet ve en az yarısı kadar araçta il bazında trafiğe çıkmaktadır. . 

Halen kentte 110.000 araç olduğu dikkate alınırsa, ulaĢım ana plânının yapılmasında yarar 

vardır 

1980‘li yılların baĢında (9 ġubat 1982‘de) 58.Topçu Er Eğitim Tugayı Sancağına 

kavuĢtu. Askeri birlik içinde 4 aylık ve 2 aylık (sonra 1 aya indirilen) bedelli askerlik yine bu 

dönemde baĢlamıĢ, bu amaçla tesisler kurulmuĢtur. 1980‘li yıllar Devlet Lojmanları, Emniyet, 

Savcı ve Hakim Lojmanları, SSK Dispanseri, Devlet Hastanesi(1991‘de bitti) yapımlarının 

PTT ilâve BaĢmüdürlük inĢaatlarının tamamlandığı yıllardır. Burdur-Tefenni yolu trotuar ve 

refüjleriyle tamamlandığı Tugay önünden, Antalya yolunun çalıĢmalarının baĢlandığı 

yıllardır. 

1980‘li yıllarda çevre kirliliğinin (göl ve hava kirliliği) hissedilir derecede ortaya çıktığı 

yıllardır. Yine bu dönemde içme suyunda sertlik artıĢı baĢlamıĢtır. Organize Sanayinin büyük 

bölümü altyapı ve tesis bitirilmek üzereyken, kimi sanayicilerin baĢvuruları baĢlamıĢtır.1986 

yılında önemli altyapı tesislerinden kanalizasyon Ģebekesi yapımına baĢlanır.  
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Bu dönemde (1984–1989 arası) belde hizmetlerinde araç parkına ve üretim 

makinalarına önem verilmiĢtir. 1 ‘i binek, 9‘u hizmet aracı, 2‘si arozöz ve vidanjör, 1‘i kapalı, 

1‘i transmikser, 4‘ü sıkıĢtır- malı çöp kamyonu, 1 ‘i TIR, 1 ‘i distribütör ve geniĢ kasalı olmak 

üzere 13 kamyon, 3‘ü küçük olmak üzere 7 otobüs alınmıĢtır. ĠĢ Mavnalarından 2 adet kanal 

kazıcı ve 1 silindire ilâveten Japonya‘dan 1 asfalt planti ve finisheri, 2 greyder, 2 loader 

(kepçe), 1 paletli kepçe ve 1 dozer ile 1 kompresör makine parkına kazandırılmıĢtır. 

1985–1986 yılında eleme ve yıkama tesisleri ile beton santral imalât Ģantiyesi beldeye 

kazandırılmıĢtır. Soğuk hava deposu, kantar satın alınmıĢ, Sultandere deki maden (linyit) 

ocağı iĢletmeciye verilerek çalıĢtırılmıĢtır. 1985‘te önemli bir çalıĢma BP köprüsü 

geniĢletmesi ve kavĢak çalıĢmasıdır. 1986‘da ise Karasenir Caddesi yol geniĢletme 

çalıĢmasıdır. 

1990'lı YILLAR  

1989 yerel ve 1991 genel seçimleri sonrasında, ortaya çıkan siyasi farklılıklar merkezi 

yönetimin kent yönetimine destek vermemesi ve kentsel hedeflere tam olarak ulaĢamamasına 

neden olmuĢtur. 

1989 Mart‘ında baĢlayan belde yönetiminin çevreci ulaĢım ve çabalarına yöresel destek 

merkezi yönetimden beklenen katkı görülmemiĢtir. Bugün hala devam etmekte olan 

kanalizasyon Ģebekesi inĢaatının tamamlanması, iĢlemeye açılması için yeterli olacaktır. Proje 

bütününde yer alan ve Burdur gölünün korunması bakımından önemli olan arıtma tesisine 

alan kamulaĢtırılması ve inĢaatının yapılarak tamamlanması ile ancak iĢletmeye 

açılabilecektir. Bu dönemde içme suyunun sertliği (Gökpınar 56 °F, Ġnsuyu 34 °F, TaĢkapı 17 

°F) civarında olup özellikle Gökpınar pompasından basılan yüksek setlikte olan suyun yerine 

daha düĢük sertlikte su arama çalıĢmalarına rastlanmıĢtır. Ġller Bankasına yaptırılan sondaj 

çalıĢmaları TaĢkapı köyü civarında baĢlatılmıĢ, köylünün tepkisi sonucu baĢarılı olamamıĢtır. 

Daha sonra Çatağıl (Ġnsuyu) civarında yapılan 10 yeni sondajda beklenen sonuçlar alınmıĢ 

olup, içme suyu Ģebeke ilâve ve revizyon kapsamında projelendirmiĢtir. 

1989 sonrasında içme suyu havzası mücavir alan ilân edilerek yapılaĢma yasağı 

getirilirken, öte yandan Çerçin‘e (Gökçebağ) kadar olan saha mücavir alan ilân edilmiĢtir. 

Belediyenin bu dönemde yaptığı çalıĢmalar baĢında yeni gelir kaynaklarını temin için, 

mülkiyetinde ki benzin istasyonlarından eski petrol ofisini BAHTAġ, eski BP yi ise BĠMTAġ 

adı verilen Ģirketlerin kurulması gelir. Bunlardan BĠMTAġ, kömür dağıtımı, dinlenme tesisi 

iĢletimi ve son olarak 700 konutluk yani toplu konut proje müĢavirliğini de üstlenmiĢtir. 

1990'lı yılların baĢında malî kaynak aktarmadan yürütülen hizmetler için Yap-ĠĢlet-Devret 

yöntemi kullanılmıĢtır. Yeni genelev, kunduracılar çarĢısı, kent mobilyası olarak anılan durak, 
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mobiler büfe vb. bunlardan bir kaçıdır. Öte yandan sosyal tesisler binası, Çatalpınar satıĢ 

tesisi, WC‘Ier belediyenin öz kaynak kullanarak yaptığı hizmetlerdir. Bayındırlık ve iskân 

Bakanlığı desteğinde tamamlanan hizmet olarak açık pazar yeri sergi satıĢ alanının üstünün 

kapatılması çalıĢması olarak bilinir. 

         Geçen beĢ yıllık sürede 30 km‘lik beton veya taĢ parke ile 80 Km uzunluğunda yol 

asfalt olarak yapılırken açılmayan 40‘a yakın cadde veya sokak açılmıĢtır. Gazi caddesine 

alternatif yol çalıĢmaları sürmektedir. Kamyon garajı için önce oto tamirciler sitesinde, daha 

sonrada baĢka düzenleme çalıĢmaları olmuĢtur. Bu dönemde Japonya‘dan alınan asfalt 

plantinin kurulan sathı kaplama Ģantiyesi için kullanılmayan parçaları satılırken, daha küçük 

kapasiteli Ģantiyesinin satın alımı ile Akyaka Köyü civarında kuruluĢ çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

Belediye hizmetlerinde bilgisayar donanımı sağlanırken, temizlik hizmetlerinin 

özelleĢtirilmesi de yine bu dönem de olmuĢtur. 

1990 ‘lı yıllar çevre çalıĢmaları bakımından önemlidir. Belediyece baĢlatılan çevre 

araĢtırmalarına, kentsel çevre kurulu faaliyetleri ile baĢlatılmıĢ, hava kirliliğine karĢı önlem 

alınması, fabrika ve tesislerde kirlilik ölçümleri yapılması bunların önlemlerindendir. Burdur 

Gölü ve Dikkuyruk Sempozyumu ile baĢlatılan ulusal ve uluslararası ölçeklerde Burdur 

Gölünün ve yaĢayan canlıların korunması faaliyetleri, S.O.S komitesinin kurulması ile devam 

ederken, RAMSAR sözleĢmesinin hayata geçmesi ve Burdur Gölünün korunması gerekli beĢ 

sulak alandan biri olarak ilân edilmesi ile önemli aĢamalar kaydetmiĢtir. Eski kent dokusunun 

korunmasına gidilmiĢ, Ulu cami ve civarı kentsel sit alanı ilân edilerek, koruma projesi 

yapılmıĢtır. 

Yerel yönetim hizmetlerinin yürütülmesinde mevcut personel kullanımı dikkati çeken 

diğer bir noktadır. 1977 de 64'ü memur 140 kiĢi olan personel 1984 de 94‘ü memur 236 

kiĢiye, 1989‘da 267 si memur olmak üzere 470 kiĢiye ulaĢmıĢtır. 1994 Aralık ayı itibarîyle ise 

232 memur toplam 426 personel çalıĢmaktadır. 

1990‘lı yılların baĢında hizmetler sektöründe gözle görünür bir azalmadan 

bahsedebiliriz. Organize sanayi sitesinde yapımı süren tesislerin dıĢında Burdur Mensucat 

Sanayi, K.S.S. 154 iĢyerlik ilâve inĢaatı, çeĢitli sanayi tesis ilâve yada revizyonları sayılabilir. 

Hizmet yatırımlarından Burdur Devlet Hastanesi, SSK Hizmet Binası ve SSK Hastanesi, Polis 

evi ve Polis Dinlenme ve Eğitim Tesisi ile TÜREM (Turizm Eğitim Merkezi) tamamlanırken, 

Emniyet Müdürlüğü, Öğretmen evi, Anadolu Lisesi, Kız Meslek Lisesi gibi yapımlar halen 

sürmektedir. DSĠ‘ce projelenen Karaçal Barajı inĢaatı devam ederken(2011 yılında açıldı) 

kent içi ve dere ıslah çalıĢmaları yapılmıĢtır. Karayollarınca projelenen Antalya-Tefenni çevre 
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yolu Burdur geçiĢi tamamlanarak uygulamaya geçilmiĢtir. Örtülü mevkiinde bir kampus alanı 

üniversite için ayrılmıĢtır. 

Bu yıllarda Belediyece düzenlenen Kültür ve Sanat ġenlikleri, Ġnsuyu Festivalinin yerini 

almıĢtır. Kentin kültür ve sanat yaĢamına katkı sağlayan bu etkinliklere ilâveten tiyatro, 

sinema, konser seminer ve söyleĢi gibi sanat olayları ile sergi vb. kültürel faaliyetler yapıl-

mıĢtır. Türk sanat müziği çalıĢmalarını yürüten Burdur Musiki ve Folklor Derneğinin verdiği 

konserler baĢarılı olmuĢtur. 

Spor faaliyetlerinin yaygınlaĢması için kursların dıĢında spor altyapısı için Beden 

Terbiyesince KıĢla Mahallesi çim futbol sahası için Çendik civarında yapılan su sporları 

merkezi ve kayıkhane gibi çalıĢmalara rastlanır. Belediye spor kulübünce göl kenarında 

yaptırılan eğitim ve dinlenme tesisi bir baĢka önemli çabadır. 

Bu dönemde Serenler Oteli yapımı tamamlanarak hizmete girmiĢtir. Cumhuriyet 

Meydanındaki eski sinema binası AKM ve Bursim (Burdur Sineması) olarak faaliyete 

geçmiĢtir.  

1990‘lı yılların en acı olayı 13 Kasım 1998‘de Belediye BaĢkanı Avukat Armağan 

ĠLCĠ‘nin elim bir trafik kazasında Belediye çalıĢanları Gülçin BOZKURT ĠLCĠ ve Ahmet 

UĞUZ ile hayatını kaybetmiĢ olmasıdır. 

1999 yılı 17 Ağustos Marmara depremi ile sarsılan yıl oldu. Burdur Belediyesi, olası bir 

depreme hazırlanmak üzere bir çok ünlü bilim adamını 1999 da Burdur‘da ağırladı. Bir dizi 

konferans ve atölye çalıĢmasının gerçekleĢmesi sonucu 2000 yılında SDÜ‘ye Burdur‘un 

Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Etüdü yaptırıldı.(Dünü Bugünü Ve Yarınıyla Burdur, 

Hasan DUYGULU) 

 

 

 

  2000'li YILLARDA BURDUR KENTĠ VE GÜNÜMÜZ 

 

 2000 yılında ilk kez Ulu Camii civarında 26 sivil mimarlık eseri restore edildi.  

2000-2002 yıllarında Kültür Parktaki anıt ve heykelleri bugünkü yerine taĢındı. Cumhuriyet 

Parkı olarak yeniden düzenlendi. Susamlık ve YeĢiltepe tesisleri düzenlendi. 

 

 2004‘de Alaca Dokumalar AB projesiyle gün yüzüne çıkarak dokunur hale geldi. 

Hayvan pazarı yeniden düzenlendi. 2006‘da Salıpazarı uzay çatı yapımı gerçekleĢti. Aynı yıl 

2002‘de yapımı baĢlayan Senir suyu hizmete girdi. Hala bir dizi patlak nedeniyle göl geçiĢi 
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olan hattın onarımı için çalıĢılıyor. 2007‘de Balık pazarı, Gıda pazarı, Müze parkı, uzay çatı 

etrafındaki iĢyerleri, otogar proje yapımına baĢlanması gerçekleĢti. 

 2008-2009 da Burdur çayı çevre düzenlenmesi baĢlandı. Bu dönemde TOKĠ Deprem 

evleri yanında 800, eski gaz deposu alanında 208 (sosyal) konut yapıldı.  Asfalt tesisi, kırma 

eleme tesisi satın alarak Sultandere ‘ye taĢındı. Tarihi yukarı pazarda 125 yapının bulunduğu 

uzun çarĢı cd. 1. ve 2.  Yağ pazarı sokak, Ulu Camii sokak sağlıklaĢtırmaları, PiribaĢlar evi, 

Eski ġehir Kulübü ve DerviĢ Mehmet PaĢa Kütüphanesi restorasyonları gerçekleĢti. 2013 de 

Bedesten inĢaatı ve yeni otogar (bağlantı yol ve kavĢaklarıyla) hizmete girdi. Kusurlu 

imalatlardan dolayı kabulleri halen yapılamadı. Kültür merkezi inĢaatı kaba yapısı yapıldı. 

Hizmete alınması için kalan eksiklikler önümüzdeki yıllarda tamamlanacaktır. 

 

 

 

GELECEĞE YÖNELĠK HEDEFLERĠMĠZ 

Ġlimizin en önemli problemlerinden biri olan içme suyunun iyileĢtirilmesi, yeni su 

kaynaklarının araĢtırılması ve arıtmanın ileri biyolojik arıtma sistemi ile iyileĢtirilmesi 

konusunda çalıĢmalar yapılacaktır. 

Düzenli depolama ile sürekli gaz kaçağı veren vahĢi depolama alanına son verilmesi 

yaĢamsal olarak kentin beklentileridir. Bu konuda çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. 

Günümüz çağında kendi enerjini kendin üret mantığı ile güneĢ enerjisinden 

faydalanmak için destek projelerine de baĢ vurulacaktır. 

Yeni meydanlar yaratmak için 6 Mart Kent Meydanının oluĢturulması ve Cumhuriyet 

Meydanının iyileĢtirilmesi sağlanacaktır.  

UlaĢım mastır planı ile trafiğin çözümlenmesi de hedeflerimizdendir. 

Ġlimizin problemi olan yağmur suyu Ģebekesinin projelendirilmesi ve yapılması 

programa alınmıĢtır. 

Açık ve kapalı otoparklar ile yeni yolların ve kaldırımların yapılması da planlanmıĢtır. 

Yeni oluĢturulacak ticari merkezler ve sosyal konutlar ile ilimizde canlılık 

sağlanacaktır. 

Kentimizin tanıtımı açısından giriĢ ve çıkıĢlarımızda Teras Park ve Değirmenler 

Vadisi projeleri ile farkındalık yaratılacaktır. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ile Ģehrin bütünleĢmesi açısından, Ģehrimizi 

öğrenciler için cazibe merkezi haline getirmek amacı ile sosyal ve kültürel içerikli projeler 

hazırlanmıĢtır: 
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• Halk plajımız ve BimtaĢ tesisleri 

• Burdur gölü yaĢam parkı 

• Orman alanlarının düzenlenmesi 

• Kültür meydanının oluĢturulması 

• ġeker plajının düzenlenmesi 

• Burdur çayı ve çevresinde farkındalık yaratılması planlanmıĢtır.  

 

Yarım kalan Kültür Merkezi inĢaatı tamamlanarak sosyal etkinliklerle 

buluĢturulacaktır. Halkımıza iĢ ve meslek kursları sağlanacak, el sanatları çarĢısı 

oluĢturulacaktır. Alaca dokumalarımızın sesini ulusal pazara taĢıyarak ilimizin tanıtımına 

katkısı arttırılacaktır.  

Öğrencilerimize Öğrenci Konukevi, yaĢlılarımıza Ġkinci Bahar YaĢam Merkezi, 

çocuklarımıza Spor ve Park alanları, ihtiyaç sahiplerine AĢevleri, engellilerimiz için 

Koordinasyon Merkezi açılacaktır. 

Zararlı haĢerelerle daha etkin mücadele ve hayvan barınağında ĠyileĢtirme çalıĢmaları 

yapılacaktır. 

Yapılacak bu uygulamalarla Burdur halkının yaĢam kalitesini yükseltmek ana 

hedefimiz olacaktır. 
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BURDUR BELEDĠYESĠ 1884 YILINDA KURULMUġTUR. ĠLK BELEDĠYE 

BAġKANI NAFĠZ BEYDĠR. 
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2.3.DıĢ Çevre Analizi 

 

 

 

Burdur Ġlinin Ġdari Yapısı ve BölünmüĢlüğü 
 

Burdur ilinin merkez ilçe hariç toplam 10 ilçesi bulunmaktadır. Bunlar; Kemer, Bucak, 

Karamanlı, Altınyayla, Ağlasun, Tefenni, YeĢilova, Çeltikçi, Çavdır ve Gölhisar ilçeleridir. 

Burdur ilinde 14 adet belediye, 3 adet belde, 192 adet köy bulunmaktadır. Bu köylerin 168 

tanesi orman köyü statüsündedir. Orman köylerinin 42 tanesi orman içinde, 126 tanesi de 

orman bitiĢiğinde yer almaktadır.   
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Burdur Belediyesi sınırları içerisinde 35 mahalle bulunmaktadır. Bu mahalleler Akın, 

Armağan Ġlci, Atatürk, Aydınlıkevler, Bağlar, Bahçelievler, Bozkurt, Burç, Cemil, 

ÇeĢmedamı, Değirmenler, Dere, Emek, Fevzi Çakmak, Hızır Ġlyas, Ġnönü, Karasenir, KıĢla, 

Konak, Kuyu, Mehmet Akif Ersoy, Menderes, Necati Bey, Özgür, Pazar, Recep, Sakarya, 

Sinan, ġekerevler, ġirinevler, Tepe, Üçdibek, Yeni, Yenice ve Zafer mahalleleridir. 

 

Burdur Belediyesi; Burdur Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi 

Kentler Birliği, Sağlıklı kentler Birliğine ve Akdeniz Belediyeler Birliği‘ne üyedir.  

 

Burdur’un Coğrafi ve Sosyo Ekonomik Bilgiler 

 

 

 
 

 

 

Burdur ili, Güneybatı Anadolu‘da Göller Bölgesindedir. Ġl, 37° 49ʹ 04.93‴  ve 36° 48' 

20.98‴kuzey enlemleri ile 30° 55ʹ 43.91‴  ve 29° 19ʹ 15.43‴ doğu boylamları arasında yer 

alır. Ġl, doğu ve güneyinde Antalya, batısında Denizli, güneybatısında Muğla, kuzeyinde 

Afyon, kuzeydoğuda ise Isparta illeri ile çevrilidir.  

 

Ġlin toplam yüzölçümü 6887 km²dır. Torosların iç kısmında yer alan Burdur, dalgalı 

plato görünümündedir. Yüzey Ģekilleri açısından; Ġl topraklarını çevreleyen dağlar ve 
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aralarına sıkıĢmıĢ düzlükler, güney ve güneydoğudaki yüksek yaylalar ve güneybatıdaki taban 

kesimi 3 ovalık engebeli plato olmak üzere üç ana bölüme ayrılabilir. Ġl arazisinin yüzde 

60,6‘sı dağlık alan, yüzde 2,7‘si yayla, yüzde 19‘u ova ve yüzde 17,6‘sı ise platodur. Ġlin 

kuzey, kuzeybatı ve güneyindeki dağların arasında verimli ovalar, göller, bunlara dökülen 

akarsular ve bunların beslediği havzalar vardır. Ġl merkezinden güney ve güney-doğuya 

gidildikçe yükseltisi artan ova, plato ve dağlar vardır. Güneybatı arazisi daha yumuĢak 

yapıdadır. Ġl tabanda verimli ovaları olan bir yayla görünümündedir. Ġl toprakları tektonik ve 

karstik çöküntü alanlarını kapsamaktadır. Bu nedenle sularla dolu çöküntü çanaklarının, 

vadilerin, mağaraların, inlerin ve dehlizlerin bulunduğu bölge göller bölgesi adını almıĢtır. 

 

a) Dağlar 

Bölgeye engebeli bir yapı kazandıran dağların büyük bölümü Batı Torosların 

uzantısıdır. En önemlileri güneyde Boncuk Dağları, Elmalı Dağı, Beydağları ve Katrancık 

Dağı, doğuda Kuyucak ve Dedegöl Dağları, kuzeyde KarakuĢ Dağları, batıda ise Acıgöl ve 

Eseler Dağlarıdır. Katrancık Dağının en yüksek tepesi Kestel Dağı olup, tamamen çam ve 

ardıç ormanıyla kaplıdır. Ağlasun ilçe merkezinin kuzey doğusundaki Akdağ‘da tarihi 

Sagalassus kenti kalıntıları vardır. Eseler Dağları geniĢ meralar ve zengin krom yatakları 

barındırır. Güneybatı Anadolu‘nun Toroslara bağlanan yükseltileri olan koçar Dağlarında 

güney sahiline geçit veren Karınca Beli vardır. 

 

 İlin Önemli Dağları 

ADI YÜKSEKLİĞİ (m) BULUNDUĞU İLÇE 

KoçaĢ Dağı 2 598 Gölhisar 

Kestel Dağı 2 336 Bucak 

Akdağ 2 276 Ağlasun 

EĢeler Dağı 2 254 Tefenni 

Çeltikçi Beli 1095 Çeltikçi 

 

Burdur ili tümü ile 950 metre üzerindedir ve genel yüksekliği (ortalama) 1000 

metredir. Burdur'a 

• güneyden Batı Torosların uzantıları üzerindeki Boncuk Dağları, Elmalı Dağı ve 

Katrancık Dağı, 

• doğudan yine Batı Torosların uzantısı olan Kuyucak ve Dedegöl Dağı, 

• kuzeyden Burdur Gölü ve KarakuĢ Dağı sırası, 
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• batıdan ise Acıgöl ve EĢeler Dağları gibi doğal sınırlarla çevrilmiĢtir. En yüksek yeri 

ise 2598 metrelik KoçaĢ Dağıdır. 

Burdur ili topraklar genelde killi ve kireçlidir. 

 

b) Ovalar 

Dağların arasında, eski kapalı havzaların dolmasıyla oluĢmuĢ, dar ve derin boğazlarla 

birbirinden ayrılan ovalar bulunmaktadır. Tabanları eski birer göl yatağı olan bu ovalar 

arasında Burdur, Ağlasun, Bucak, Tefenni, Gölhisar ovaları ve YeĢilova sayılabilir. 

 

c) Akarsular 

Kapalı bir havza olan Burdur‘da Dalaman Çayı ve Aksu Çayı dıĢında denize ulasan 

akarsu yoktur. Dere ve çay niteliğindeki küçük akarsuların bir bölümü göllere dökülürken bir 

bölümü de düdenlerde kaybolur. Merkez Ġlçedeki; Alakır, Burdur, Boz, Çerçin ve Gravgaz 

Çayları Burdur Gölüne dökülür. Bunlardan Burdur ve Gravgaz Çaylarından tarım arazilerinin 

sulanmasında faydalanılmaktadır. Tekke Köyünden çıkan Arvallı Çayı, Onaç Barajının 

yapımıyla burada toplanmaktadır. Ağlasun ilçesindeki BaĢ köy Çayı; Aksu Çayı ve Isparta 

Çayı ile birleĢerek Karacaören Baraj Gölünde toplanmaktadır. Karaevliler gölü ve 

çevresindeki dağlardan çıkan Çeltikçi Çayı, önceleri döküldüğü Kestel Gölü kuruduğundan 

suyunun tamamı tarım alanlarında kullanılmaktadır. 

 

Gölhisar ilçesi sınırları içinden geçen Dalaman Çayı Fethiye‘den Akdeniz‘e 

dökülmektedir. 

YeĢilova ilçesindeki Armut Çayı Bayındır Gölüne; Doğanbaba, Salda ve Köpek Çayları Salda 

Gölüne, sulamada kullanılan YarıĢlı Çayı da YarıĢlı Gölüne dökülür. 

 

d) Göller 

Burdur topraklarında çok sayıda karstik kökenli göl vardır. 

 

Burdur Gölü: Türkiye‘nin en büyük göllerinden biridir. Uzunluğu 34 km. yüzölçümü 180 

km2‘dir. En derin yeri 110 metreyi bulmaktadır. Tuzluluk nedeniyle balık yasamayan Göl‘de, 

1930‘lu yıllarda Avusturyalı Hidrobiyoloji uzmanlarınca uzun araĢtırmalar yapılmıĢ, 1955‘de 

yılan balığı ve 1979‘daVan Gölünden getirilen balıkların üretilmesine çalıĢılmıĢtır. ―Özellikle 

Su KuĢları Yasama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında 

SözleĢme (RAMSAR)‖ çerçevesinde uluslararası listeye dâhil edilerek koruma altına 
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alınmıĢtır. Ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da ―Doğal Sit Alanı‖ 

ilan edilmiĢtir. 

3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince 1993 yılında 38.125 ha. ―Yaban Hayatı 

GeliĢtirme Sahası‖ olarak ilan edilmiĢtir. 

 

YarıĢlı Gölü: YeĢilova ilçe sınırları içinde 2 bin dekarlık alanı kaplamaktadır. 

 

KarataĢ Gölü: Bahçe özü Gölü olarak da adlandırılan KarataĢ Tepesi ve Kağılcık Dağları 

önündeki Göl, Devlet Su isleri Genel Müdürlüğü‘nün kontrolünde sulamada kullanılmaktadır. 

3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince 1995 yılında 4.720 ha. ―Yaban Hayatı GeliĢtirme 

Sahası‖ olarak ilan edilmiĢtir. 

 

Gölhisar Gölü: Ġlçenin aynı adla anılan büyük ovasında oluĢmuĢtur. En çok 10 metre 

derinliği olan gölün suları Dalaman Çayına akıtılarak kontrol edilmektedir. 

 

Salda Gölü: YeĢilova Ġlçe merkezine 4 km. uzaklıkta; Doğanbaba, Salda, Eseler Dağları ve 

Kaya dibi tası önünde oluĢmuĢ olup, tektonik yapıdadır. Denizden 1.193 metre yüksekliktedir. 

125 km2 alan kaplayan Göl, 185 metre derinliği ile Türkiye‘nin en derin gölleri arasındadır. 

 

Çorak Gölü: YeĢilova ilçesinde 1150 ha. Alanı kapsamaktadır. 

 

Toprak Özellikleri 

 

Ġl arazisi farklı jeolojik zamanlara ait formasyonların bir araya geldiği karıĢık bir yapıya 

sahiptir. Ġkinci jeolojik zamandan önce Tetis jeosenklinal sahası içinde kalmıĢ olan arazisi 

Alp Orijinezi ile ikinci  üçüncü ve dördüncü görünümünü kazanmıĢtır. Ġl arazisinde yaygın 

olarak görülen formasyonlar, meteozik ve tersiyerin muhtelif devirlerine aittir. 

Ġlde bulunan toprak grupları arasında ilk sırayı kahverengi orman toprakları almakta ve bunu 

sırasıyla kireçsiz-kahverengi orman toprakları ile kestane renkli topraklar izlemektedir. 

 



62 

 

 

 

İldeki Toprak Gruplarının Dağılımı 

Ġklim ve Bitki Örtüsü 

 

Burdur‘da kara iklimi hüküm sürer. Yüksek dağlar, bölgeyi Akdeniz ikliminden ayırır. 

Yazlar sıcak, kıĢları çok soğuk geçer. Sıcaklık -16,7°C ile +39,6°C arasında seyreder. Senelik 

yağıĢ ortalaması 443 milimetredir. Güneyde bu miktar fazlalaĢır. YağıĢ kıĢın fazladır. Ovalar, 

ekili arazi, sebze, bol meyve ağaçları ve  gül bahçeleri ile süslüdür. Burdur ilinin % 20‘si 

hiçbir ekime elveriĢli değildir. Geri kalan % 80 arazinin, % 35‘e yakını ormanlık, % 35‘e 

yakını ekili ve dikili arazi ve % 10"u çayır ve meradır. Ormanlar ova ve gölleri çevreleyen 

dağların üzerindedir. Ormanlarda karaçam, kızılçam, katran, meĢe, ardıç, köknar, sedir ve 

akçam ağaçlan bulunur. Ormanlarda, sayıları gün geçtikçe azalan karaca, vaĢak, karakulak, 

yaban kedisi, saz kedisi yaĢamaktadır. TavĢan, porsuk, kurt, tilki, çakal ve domuz gibi yabani 

hayvanlar da bulunmaktadır. 
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Burdur‘da, son beĢ yıl içerisinde en çok yağıĢ 2009 yılında görülmüĢken, son birkaç senedir 

yağıĢ miktarında endiĢe verici bir düĢüĢ yaĢanmaktadır. 

 

 

Burdur’un Nüfusu 
 

Burdur kentinin merkez ilçe nüfusu, 2013 nüfus sayım sonuçlarına göre 74.680 kiĢi, 

yüzölçümü ise 1271 km²‘dir. Ġl nüfusunda 74,680 kiĢi kentsel nüfusu, 24.063 kiĢi ise kırsal 

nüfusu oluĢturmaktadır. Merkez ilçenin yılık nüfus artıĢ hızı % 0,96 dır. 2013 yılı nüfus 

sayım sonuçlarına göre merkez ilçe %70.36 ile ilin kentleĢme oranı en yüksek ilçesidir. 

Burdur‘un merkez ilçesi, ülke merkez ilçelerinin büyüklük sıralamasında 63. sırada 

gelmektedir. 
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Burdur Ġlinin Ġdari BölünüĢü 
 

AĢağıdaki grafikte ve tabloda görüldüğü üzere, 2013 verilerine göre Burdur‘un toplam 10 

ilçesi 3 beldesiyle birlikte nüfusu dağılımı yansıtılmıĢtır. 

 

 

İL ADI İLÇE ADI BELEDİYE ADI TÜRÜ 
2013  

NUFUS 

B
U

R
D

U
R

 

Ağlasun Merkez İLÇE 4.113 

Altınyayla Merkez İLÇE 3.271 

Bucak Kızılkaya BELDE 2.034 

Bucak Kocaaliler BELDE 2.132 

Bucak Merkez İLÇE 42.108 

Çavdır Merkez İLÇE 4.894 

Çavdır Söğüt BELDE 2.907 

Çeltikçi Merkez İLÇE 2.169 

Gölhisar Merkez İLÇE 16.515 

Karamanlı Merkez İLÇE 5.578 

Kemer Merkez İLÇE 1.867 

Merkez Merkez İL 74.680 

Tefenni Merkez İLÇE 5.049 

Yeşilova Merkez İLÇE 5.726 
Kaynak: www.mahalli-idareler.gov.tr 
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2009-2013 Yılları Arasındaki Burdur Nüfusu (Köyler dâhil) 

 

 

 

 

2013 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre ilin nüfusu 257.267 kiĢidir. Ġl nüfusunun 

%65‘ini kentsel, %35‘ini ise kırsal nüfus oluĢturmaktadır. Ġldeki nüfus artıĢı ülke ve bölge 

ortalamalarının altında olmasına karĢın kendi içinde artıĢ göstermektedir. Ġlin kentleĢme oranı 

% 64.48‘dir. 

 

 

 

 

 

 

 

YILI 
Burdur 
Merkez 

Ağlasun Bucak Gölhisar Tefenni Yeşilova Karamanlı Kemer Altınyayla Çavdır Çeltikçi 

2009 75.150 8.516 53.681 18.632 9.445 16.715 6.985 3.830 5.436 12.101 5.939 

2010 75.499 8.333 54.381 18.644 9.262 16.410 6.950 3.763 5.495 12.081 5.774 

2011 75.352 8.300 54.371 18.533 9.150 16.327 6.998 3.656 5.526 11.864 5.623 

2012 75.578 8.153 54.260 18.609 8.980 15.954 6.910 3.579 5.413 11.748 5.438 

2013 75.594 8.083 54.330 18.381 9.033 15.723 6.878 3.537 5.501 11.862 5.342 
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Burdur’un Ekonomisi 

Ġlin ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Ġlde tarımsal girdilerde hayvancılık oldukça 

önemli paya sahiptir. Ülke genelinde hayvansal ürünlerin en fazla elde edildiği illerden 

biridir. ÇalıĢan nüfusun %60‗ı tarım sektöründe çalıĢmaktadır. Tarım sektörünü hizmetler ve 

imalat sektörleri izlemektedir.  

 

Burdur ili ekonomik durumunun tespitinde DPT tarafından 2003 yılında yapılmıĢ 

çalıĢmalar, TÜĠK‘in 2000 yılındaki ekonomik göstergeleri, kurumsal yazıĢmalar ve il ticaret 

ve sanayi odalarından alınan bilgiler bir bütün olarak değerlendirilmiĢtir.  

 

Türkiye Ġstatistik Kurumu‘nca 2000 yılında yapılan sosyal ve ekonomik sayım 

sonrasında ilde 110.534 kiĢinin bir iĢte çalıĢtığı tespit edilmiĢtir. ÇalıĢanların 69.469‘u erkek 

(%63) ve 41.065‘i kadın (%37) iĢgücünden oluĢmaktadır. 

 

Ġlde tarım sektörü temel sektördür. Ġlde tarım iĢkolunda çalıĢan oranı ülke ve bölge 

ortalamasının üstündedir. Tarım sektöründe 66.469 kiĢi çalıĢmaktadır. Ġlde tarımda çalıĢanlar 

81 il içerisinde tarımda çalıĢan oranı sıralamasında 47.sırada yer almaktadır. 
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2.4.Ġç Çevre Analizi                         

  2.4.1.Organizasyon ġeması 

 

       1.Belediye Meclisi 

       2.Belediye Encümeni 

BaĢkanlık Makamına Bağlı Birimler 

1.Özel Kalem Müdürlüğü 

2.Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü  

3.Sivil Savunma Uzmanlığı  

4.Ġç Denetçi 

       BaĢkan Yardımcılığı (Hasan DUYGULU) 

       1.Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 

       2.Ġnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü 

       3.Mali Hizmetler Müdürlüğü 

       4.Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

       5.Huzurevi Müdürlüğü 

       6.Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

        BaĢkan Yardımcılığı (Serdar BASGÜL) 

1.Zabıta Müdürlüğü 

2.Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü 

3.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 

4.Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü 

5.Hal Müdürlüğü 

6.Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 

7.Ġtfaiye Müdürlüğü 

       BaĢkan Yardımcılığı (Ali SAY) 

1.Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

2.Park ve Bahçeler Müdürlüğü 

3.Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 

4.Su ve Kanalizasyon ĠĢleri Müdürlüğü 
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2.4.2.Burdur Belediyesi Görev ve Sorumlulukları 
 
Belediyemiz 5393 sayılı Belediye Kanununda aĢağıda yazılı temel nitelikli yetki ve 

görevlere dolayısıyla sorumluluklara sahiptir. Ayrıca Yönetimimiz TC Anayasası ve geçerli 

tüm kanunlarda yazılı hükümler ile sınırlı kalarak, yasa dıĢına çıkmadan insan hayatını 

ilgilendiren hususlardaki vaziyetten görev çıkartarak ve sorumluluk alarak; kıt kaynakları ve 

diğer tüm imkânlarını yine insanımız için en akıllı biçimde kullanmayı, kayırıp ayrımcılık 

yaparak değil, eĢit, adil ve etik davranarak, yön ve yol gösterici biçimde uyguladığı 

yöntemlerle halk hizmetine sunmayı da görev addetmiĢtir. 

 

 2.4.2.1.Belediyenin Görevleri  (5393 sayılı Belediye Kanunu) 

 

MADDE 14. Belediye, mahallî müĢterek nitelikte olmak Ģartıyla; 

 

a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaĢım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi 

sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma 

ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeĢil alanlar; konut; 

kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve 

beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. 

BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için 

koruma evleri açar. 

 

b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının 

inĢaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme 

ihtiyaçlarını karĢılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iĢletebilir; kültür ve tabiat 

varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taĢıyan mekânların ve iĢlevlerinin 

korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün 

olmayanları aslına uygun olarak yeniden inĢa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor 

kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karĢılaĢmaları 

düzenler, yurt içi ve yurt dıĢı müsabakalarda üstün baĢarı gösteren veya derece alan 

sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. 

 Belediye, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve kuruluĢuna verilmeyen mahallî 

müĢterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. 

 

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin 

ivediliği dikkate alınarak belirlenir. 



70 

 

Belediye hizmetleri, vatandaĢlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. 

Hizmet sunumunda özürlü, yaĢlı, düĢkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler 

uygulanır. 

Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. 

Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. 

 

2.4.2.2.Belediyenin Yetkileri ve Ġmtiyazları 
  

MADDE 15.  Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: 

 

a) Belde sakinlerinin mahallî müĢterek nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla 

her türlü faaliyet ve giriĢimde bulunmak 

 

b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye 

yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 

 

c) Gerçek ve tüzel kiĢilerin 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 dıĢındaki özel hukuk 

hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karĢılığı alacakların tahsilini 

yapmak veya yaptırmak. 

 

e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; 

atık su ve yağmur suyunun uzaklaĢtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, 

kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek; kaynak sularını iĢletmek veya iĢlettirmek. 

 

f) Toplu taĢıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaĢım araçları, tünel, raylı 

sistem dâhil her türlü toplu taĢıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iĢletmek ve iĢlettirmek. 

 

g) Katı atıkların toplanması, taĢınması, ayrıĢtırılması, geri kazanımı, ortadan 

kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. 
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h) Mahallî müĢterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve 

mücavir alan sınırları içerisinde taĢınmaz almak, kamulaĢtırmak, satmak, kiralamak veya 

kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. 

 

i) Borç almak, bağıĢ kabul etmek 

 

j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili 

mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iĢletmek, iĢlettirmek veya bu yerlerin 

gerçek ve tüzel kiĢilerce açılmasına izin vermek. 

 

k) Vergi, resim ve harçlar dıĢında kalan dava konusu uyuĢmazlıkların anlaĢmayla 

tasfiyesine karar vermek. 

 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini 

ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

 

m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliĢtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla 

izinsiz satıĢ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıĢ 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 

dıĢı malları yoksullara vermek. 

n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 

 

o) Gayrisıhhî iĢyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer 

iĢyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; 

sıvılaĢtırılmıĢ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inĢaat malzemeleri, odun, kömür ve 

hurda depolama alanları ve satıĢ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taĢımalarda çevre 

kirliliği oluĢmaması için gereken tedbirleri almak. 

 

p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iĢletilen her türlü servis ve toplu taĢıma 

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 iĢletmek, iĢlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere 

verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iĢleri yürütmek. 
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(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların 

ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükĢehir ve il merkez belediyeleri dıĢındaki yerlerde il 

özel idaresi tarafından yapılır. 

 

Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüĢü ve ĠçiĢleri 

Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; 

toplu taĢıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluĢturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle 

yerine getirebileceği gibi toplu taĢıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara 

göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 

 

 Ġl sınırları içinde BüyükĢehir 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 çalıĢmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz 

olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karĢılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, 

eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliĢtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz 

veya düĢük bir bedelle amacı dıĢında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. 

 

Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüĢ ve düĢüncelerini tespit 

etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araĢtırması yapabilir. 

 

Belediye mallarına karĢı suç iĢleyenler Devlet malına karĢı suç iĢlemiĢ sayılır. 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taĢınmazları hakkında da 

uygulanır. 

 

Belediyenin proje karĢılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıĢlar ve 

kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim 

ve harç gelirleri haczedilemez. 
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2.4.3.Mali Yapı 

 

 

Yılı 2009 2010 2011 2012 2013 

BÜTÇE 
GİDERLERİ 

24.610.739,06 27.627.042,06 30.268.295,48 50.774.636,27 
           

50.721.532,25 

Personel 
Giderleri 

6.069.041,36 6.259.423,85 6.816.325,03 7.632.978,90 8.789.769,80 

Sosyal 
Güv. Kur. 
Dev. Primi 

1.024.239,45 1.208.092,88 1.278.076,92 1.382.987,89 1.502.732,49 

Mal ve 
Hizmet 
Alımları 

9.360.326,30 11.405.077,74 15.584.836,56 26.151.247,40 32.121.914,83 

Faiz 
Giderleri 

554.262,31 982.542,30 1.934.610,75 1.477.542,10 1.897.979,95 

Cari 
Transferler 

1.392.426,31 1.335.437,46 1.136.554,98 746.631,38 1.213.835,82 

Sermaye 
Giderleri 

5.960.443,33 6.186.467,83 3.517.891,24 13.383.248,60 5.195.299,36 

Sermaye 
Transferi 

250.000,00 250.000,00 - -   

Bütçesi 31.000.000,00 34.000.000,00 43.000.000,00 53.000.000,00 60.000,000,00 

 
BÜTÇE 
GELİRLERİ 

23.183.165,44 31.711.625,72 33.419.946,13 37.045.633,57 46.135.514,67 

Vergi 
Gelirleri 

2.801.243,86 5.378.000,44 5.378.842,05 5.902.458,89 6.418.342,05 

Teşebbüs 
ve Mülk 
Gelirleri 

6.784.527,07 6.851.475,76 9.335.983,80 12.813.398,30 15.858.692,76 

Alınan 
Bağış ve 
Yrd.İle 
Öz.G. 

525.223,65 1.876.770,00 506.090,23 40.271,76 222.494,21 

Diğer 
Gelirler 

11.278.356,86 15.092.975,08 17.848.819,70 18.118.414,68 23.635.985,65 

Sermaye 
Gelirleri 

1.793.814,00 2.512.404,44 350.210,35 171.089,94   

Red ve 
İadeler 

-9.121,35 -98.151,42 -106.488,97 -14.814,94 -2.917,91 

NET GELİR 23.174.044,09 31.613.474,30 33.313.457,16 37.030.818,63 46.132.596,76 

Bütçesi 31.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00 41.000.000,00 47.000.000,00 
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2.4.3.1.Burdur Belediyesinin 2009-2013 Belediye Bütçesi Gelir ve Giderleri 

Burdur Belediyesi bütçe giderleri personel giderleri, sosyal güvenlik kurumu dev. 

Primleri, mal ve hizmet alımları, faiz giderleri, cari transferler, sermaye giderleri, sermaye 

transferleri(sermaye transferleri 2009 ve 2010 yılların da meydana gelmiĢtir.) baĢlıkları 

altında gerçekleĢmiĢtir. 

Bütçe gelirleri ise vergi gelirleri, teĢebbüs ve mülk gelirleri, alınan bağıĢ ve yardımlar 

Ġle öz. G.diğer gelirler, sermaye gelirleri ile ret ve iadelerden oluĢmaktadır. Yukarda ki 

grafikte de görüldüğü üzere belediyemizin bu baĢlıklar altındaki 2009-2013 yıllarındaki gelir 

ve giderleri belirtilmektedir.  

2009-2010 yılları arasında belediyemizin giderleri arasında en büyük miktarı mal ve 

hizmet alımları tutmaktadır. Ġkinci sırayı ise personel giderleri almaktadır. Personel 

giderlerinden sonra sırayı sermaye giderleri almaktadır. Bu üç konu baĢlığı belediye gider 

bütçesinden 5.000.000.00 TL den fazla rakamlara sahiptir.  

Belediye gelir bütçesinin en önemli baĢlığını diğer gelirler kısmı oluĢturmaktadır. Bu 

baĢlığı teĢebbüs ve mülk gelirleri ile vergi gelirleri takip etmektedir. 

 
 



75 

 

2.4.3.2.2009 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri 
 

Personel 
Giderleri 

Sosyal Güv. 
Kur. Dev. 

Primi 

Mal ve 
Hizmet 
Alımları 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Sermaye 
Transferi 

6.069.041,36 1.024.239,45 9.360.326,30 554.262,31 1.392.426,31 5.960.443,33 250.000,00 

 
 

2009 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 
 

Vergi Gelirleri 
Teşebbüs ve 
Mülk Gelirleri 

Alınan Bağış ve 
Yrd. İle Öz. G. 

Diğer Gelirler 
Sermaye 
Gelirleri 

Red ve 
İadeler 

2.801.243,86 6.784.527,07 525.223,65 11.278.356,86 1.793.814,00 -9.121,35 
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2.4.3.3.2010 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri 
 

 
 

2010 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 
 

Vergi 
Gelirleri 

Teşebbüs ve Mülk 
Gelirleri 

Alınan Bağış ve 
Yrd.İle Öz.G. 

Diğer Gelirler 
Sermaye 
Gelirleri 

Red ve 
İadeler 

537.800,44 6.851.475,76 1.876.770,00 15.092.975,08 2.512.404,44 -98.151,42 

 
 

Personel 
Giderleri 

Sosyal Güv. 
Kur. Dev. 

Primi 

Mal ve Hizmet 
Alımları 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Sermaye 
Transferi 

6.259.423,85 1.208.092,88 11.405.077,74 982.542,30 1.335.437,46 6.186.467,83 250.000,00 
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2.4.3.4.2011 Yılı Bütçe GerçekleĢmeleri 

 

Personel 
Giderleri 

Sosyal Güv. 
Kur. Dev. 

Primi 

Mal ve Hizmet 
Alımları 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

Sermaye 
Transferi 

6.259.423,85 1.208.092,88 11.405.077,74 982.542,30 1.335.437,46 6.186.467,83 250.000,00 

 
 
 
 

2011 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 
 

Vergi Gelirleri 
Teşebbüs ve 
Mülk Gelirleri 

Alınan Bağış 
ve Yrd.İle 

Öz.G. 
Diğer Gelirler 

Sermaye 
Gelirleri 

Red ve İadeler 

5.378.842,05 9.335.983,80 506.090,23 17.848.819,70 350.210,35 -106.488,97 
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2.4.3.5.2012 Yılı Bütçe GerçekleĢmeleri 

 

 
 

2012 YILI BÜTÇE GELĠRLERĠ 

 

Personel 
Giderleri 

Sosyal Güv. 
Kur. Dev. Primi 

Mal ve Hizmet 
Alımları 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

7.632.978,90 1.382.987,89 26.151.247,40 1.477.542,10 746.631,38 13.383.248,60 

Vergi Gelirleri 
Teşebbüs ve 
Mülk Gelirleri 

Alınan Bağış ve 
Yrd.İle Öz.G. 

Diğer Gelirler 
Sermaye 
Gelirleri 

Red ve 
İadeler 

5.902.458,89 12.813.398,30 40.271,76 18.118.414,68 171.089,94 -14.814,94 
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2.4.3.6.2013 Yılı Bütçe GerçekleĢmeleri 

 

 
 

2013 YILI BÜTÇE 
GELİRİ

 

Personel 
Giderleri 

Sosyal Güv. 
Kur. Dev. Primi 

Mal ve Hizmet 
Alımları 

Faiz 
Giderleri 

Cari 
Transferler 

Sermaye 
Giderleri 

8.789.769,80 1.502.732,49 32.121.914,83 1.897.979,95 1.213.835,82 5.195.299,36 

Vergi Gelirleri 
Teşebbüs ve Mülk 

Gelirleri 
Alınan Bağış ve 

Yrd.İle Öz.G. 
Diğer Gelirler Red ve İadeler 

6.418.342,05 15.858.692,76 222.494,21 23.635.985,65 -2.917,91 
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BÜTÇE 

GĠDERLERĠ 
2011 2012 2013 

Personel 
Giderleri 

6.816.325,03 7.632.978,90 8.789.769,80 

Sosyal Güv. 
Kur. Dev. Primi 

1.278.076,92 1.382.987,89 1.502.732,49 

Mal ve Hizmet 
Alımları 

15.584.836,56 26.151.247,40 32.121.914,83 

Faiz Giderleri 1.934.610,75 1.477.542,10 1.897.979,95 

Cari 
Transferler 

1.136.554,98 746.631,38 1.213.835,82 

Sermaye 
Giderleri 

3.517.891,24 13.383.248,60 5.195.299,36 
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BÜTÇE 
GELİRLERİ 

2011 2012 2013 

Vergi Gelirleri 5.378.842,05 5.902.458,89 6.418.342,05 

Teşebbüs ve 
Mülk Gelirleri 

9.335.983,80 12.813.398,30 15.858.692,76 

Alınan Bağış 
ve Yrd.İle 
Öz.G. 

506.090,23 40.271,76 222.494,21 

Diğer Gelirler 17.848.819,70 18.118.414,68 23.635.985,65 

Sermaye 
Gelirleri 

350.210,35 171.089,94   

Ret ve İadeler -106.488,97 -14.814,94 -2.917,91 
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2.4.4.Ġnsan Kaynakları Analizi 

  

 Burdur Belediyesinde Haziran 2014 itibariyle yapılan personel analizine göre toplam 

661 personel istihdam edilmektedir. 

 

 

2.4.4.1.Ġstihdam ġekillerine göre Ġnsan Kaynakları Analizi 

  

Personeller istihdam Ģekillerine göre memur, iĢçi, hizmet alımı ,sözleĢmeli personel 

olmak üzere 4 kategoriye ayrılmaktadır. 

 

 Burdur Belediyesinde istihdam edilen 661 personelden; memur 157 kiĢi, iĢçi 71 kiĢi, 

hizmet alımı, 433 kiĢi görev yapmaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde personelin %24‘ü 

memur, %11‘i iĢçi, %65 hizmet alımıdır.  

 

 

 
 

 Özürlü personelde ise durum Ģöyledir: özürlü memur 4 kiĢi, özürlü iĢçi 4 kiĢi, eski 

hükümlü ise 2 kiĢidir. Yüzdelik oranlarda ise; %1,75 memur, % 2,19 iĢçi, %0,87 de eski 

hükümlümüz bulunmaktadır.  
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2.4.4.2.Memur Personel Analizi 

 

Memur Personelin Cinsiyet Dağılımına Göre Ġnsan Kaynakları Analizi 

 

 Burdur Belediyesinde toplam 157 kiĢi memur kadrosunda istihdam edilmektedir. 

Cinsiyetlerine göre incelendiğinde memurların % 80,89 ‗unun erkek , % 19,11‘inin bayan 

olduğu görülmüĢtür. 

Buna iliĢkin grafik aĢağıdadır. 
 
 



84 

 

 
 

 

 

Memur Personelin Hizmet Yılına Göre Ġnsan Kaynakları Analizi 

 

 Burdur Belediyesinde istihdam edilen memurların hizmet süreleri incelendiğinde 62 

memur personel 0-10 yıl, 32 memur personelin 11-25 yıl, 58 memur personelin ise 25 yıl 

üzeri göreve baĢladığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Toplam memurların % 37 ‗si oluĢturan 25 yıl 

üzeri olan bu grup, belediyedeki memurların emeklilik için hazır olduğu ve emeklilikleri 

dahilinde belediyenin personel sıkıntısı çekebileceği sonucunu göstermiĢtir.  
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Memur Personelin Eğitim Durumuna Göre Ġnsan Kaynakları Analizi 

  

 Memurların eğitim durumuna bakıldığında yüksekokul, ön lisans, lise ağırlıklı olduğu 

görülmektedir. Memurların öğrenim grubuna göre dağılımı gösteren grafik aĢağıdadır. Burdur 

Belediyesinde çalıĢan 157 memur personelin 51‘i ön lisans 46‘sı yüksekokul 37‘si lise 

mezunu olduğu olduğu görülmektedir.    

 

 

 
 

 

 Memurların öğrenim ve cinsiyet durumuna göre dağılımı gösteren grafikler aĢağıdadır. 

Grafikte toplam 127 erkek memur personelin 34‘ü lise 39‘u ön lisans 34‘ü lisans ağırlıklı 

olduğu 30 bayan memur personelin 2‘si yüksek lisans 12‘si lisans 12‘si  önlisans mezunu 

olduğu görülmektedir. 
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Memur Personelin Hizmet Sınıfına Göre Ġnsan Kaynakları Analizi 

 

 Memurların ağırlıklı kısmı genel idare hizmetleri ve teknik hizmetler oluĢturmaktadır. 
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2.4.4.3.ĠĢçi Personel Analizi 

ĠĢçi Personelin Eğitim Durumuna Göre Ġnsan Kaynakları Analizi 

  

 ĠĢçilerin öğrenim durumuna göre dağılımı gösteren grafikler aĢağıdadır. Grafikte 

toplam 71 personelin 42‘si ilkokul 9‘u ortaokul 19‘u lise mezunu olduğu ve ağırlıklı olarak 

ortaöğretim mezunu oldukları görülmektedir. 
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ĠĢçi Personelin Görev Yerlerine Göre Ġnsan Kaynakları Analizi 

 

 71 iĢçi personelin görev yaptıkları yerlere göre dağılım aĢağıdaki grafikte verilmiĢtir. 

Buna göre 48 kiĢiyle bayındırlık iĢleri, 12 kiĢiyle park bahçeler, 11 kiĢiyle su iĢlerinde iĢçi 

personel dağılımı vardır.  

 

 

 

 

BAYINDIRLIK İŞLERİ 
48 KİŞİ

% 67,60

PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ

12 KİŞİ
% 16,91

SU İŞLERİ
11 KİŞİ

% 15,49

İŞÇİ PERSONEL DAĞILIMI
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2.4.4.4. Memur – ĠĢçi Personelin Görev Yaptıkları Müdürlüklerin Dağılımına Göre 

Ġnsan Kaynakları Analizi 
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 Toplamda kadrolu 228 memur ve iĢçi personelin dağılımını gösteren grafikte ilk sırayı 

56 personel ile fen iĢleri müdürlüğü, sonra 36 personel ile mali hizmetler müdürlüğü, 27 

personel ile zabıta müdürlüğü, 20 personel ile imar Ģehircilik müdürlüğü, 19 personel ile 

itfaiye müdürlüğü, 14 personel ile de su iĢleri müdürlüğü ağırlıklı dağılımı göstermektedir. 

 

 

2.4.4.5.Memur – ĠĢçi ve Hizmet Alımına ile ÇalıĢan Personelin  

Görev Yaptıkları Müdürlüklerin Dağılımına Göre Ġnsan Kaynakları Analizi 

 

  

 Tüm Belediye personelinin 661 kiĢi olduğu memur, iĢçi ve hizmet alımı ile çalıĢan 

personelin dağılımını gösteren grafik aĢağıda gösterilmiĢtir. 

Buna göre ilk sırayı 153 personel ile fen iĢleri müdürlüğü, sonra 113 personel ile temizlik 

iĢleri müdürlüğü, 76 personel ile park ve bahçeler müdürlüğü, 71 personel ile mali hizmetler 

müdürlüğü, 68 personel ile itfaiye müdürlüğü, 49 personel ile de kültür sosyal iĢler 

müdürlüğü ağırlıklı dağılımı göstermektedir. 
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2.4.5.Teknik ve Teknolojik Altyapı 

 Burdur Belediyesi demirbaĢ listesinde bulunan araçların dağılımları aĢağıdaki 

grafiklerde yer almaktadır. 
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Burdur Belediyesi’ nde kurum içinde kullanılan ofis, büro makinaları, bilgisayar,yazıcı ve 
tarayıcıları gösteren grafik aşağıda gösterilmiştir. 
 

 
BİLGİ İŞLEM VE TEKNOLOJİK 
KAYNAKLAR 
 
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 87 

DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR 40 

TABLET BİLGİSAYAR 2 

CEP BİLGİSAYARI 11 

SABİT TELEFON 29 

TELSİZ TELEFON 18 

 TELSİZ 18 

YAZICI 137 

PROJEKSİYON CİHAZI 1 

PROJEKTÖR 11 

FOTOĞRAF MAKİNASI 6 

VİDEO KAMERA 4 

GÜVENLİK KAMERASI 121 

PLOTTER 3 

TARAYICI 20 

FOTOKOPİ MAKİNASI 6 

TELEFON SANTRALİ 7 

FAKS CİHAZI 3 

GÜÇ KAYNAĞI 24 

JENERATÖR 1 
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2.4.6.Arsa ve Binalar 

 

Burdur Belediyesi‘ne ait taĢınmazları gösteren detaylı tablo ve grafik aĢağıdadır. 

 

 

BĠNA VE TESĠS ADI KAPALI 

ALAN (m
2
) 

BELEDĠYE ANA HĠZMET BĠNASI 752,33 

BELEDĠYESĠ HALI SARAYI HTZMET BĠNASI 1.686,32 

FEN ĠġLERĠ MUDURLUGU TESĠSLERĠ 2.271,41 

BURDUR BELEDĠYESĠ ĠTFAĠYE MÜD. TESĠSLERĠ 722,73 

TOPTANCI HAL TESĠSLERĠ 771,33 

TAġ KIRMA ELEME VE ASFALT ġANTĠYESĠ 3.850,00 

AKYAKA ASFALT ġANTĠYESĠ 138,64 

ALACA DOKUMA ATÖLYESĠ 350,00 

HACILAR SERAMĠK ATÖLYESĠ 120,00 

ġEHĠRLERARASI OTOBÜS TERMĠNALĠ (YENĠ) 7.000,00 

BURDUR AÇIK PAZAR YERĠ 16.605,82 

BEDESTEN ÇARġI (OTOPARK + BĠNA) 6.921,00 

CANLI HAYVAN PAZARI 399,38 

BALIK PAZARI 479,09 

TOKI PAZAR YERĠ 1.000,00 

PEYNĠR ZEYTĠN PAZARI 489,81 

UZAY ÇATI ALTI DÜKKANLAR 1.734,00 

MUHTELĠF DÜKKANLAR 5.330,00 

DEPERM EVLERĠ LOJMANLARI VE ARSASI 1.050,00 

ÇOK AMAÇLI SALON 2.175,00 

HALK PLAJI DĠNLENME TESĠSLERĠ 442,34 

BAHÇELIEVLER GENÇLĠK PARKI DĠNLENME TES. 119,50 

MUZE PARKI DĠNLENME TESĠSLERĠ 210,21 

YEġILTEPE DĠNLENME TESĠSLERĠ 67,31 

CUMHURĠYET PARKI DĠNLENME TESĠSLERĠ 264,57 

BUR-KENT SOSYAL TESĠSĠ 366,00 

AKARYAKIT ĠSTASYONLARI 475,30 

SUSAMLIK DĠNLENME TESĠSLERĠ 631,00 

TERMİK DİNLENME TESİSLERİ 541,07 

EREN ARDIÇ DĠNLENME TESĠSLERĠ 250,00 

BIMTAġ DĠNLENME TESĠSLERĠ 251,26 

SERENLER OTELĠ 835,28 

TOPLAM 59.608,71 
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2.5.PAYDAġ ANALĠZĠ 

  

PaydaĢlar kurumun hizmet ve ürünleri ile ilgisi olan kuruluĢtan doğrudan veya dolaylı; 

olumlu veya olumsuz etkilenen veya kuruluĢu etkileyen kiĢi , grup veya kurumlardır. Stratejik 

planlama çalıĢmalarında özellikle amaç ve hedeflerin belirlenmesinde iç ve dıĢ 

paydaĢlarımızla gerekli toplantılar yapılmıĢ uygulanan anketler ve sonuçları plana 

yansıtılmıĢtır. 

 

2.5.1.Ġç PaydaĢ Analizi  

 

 Kurumumuzdan etkilenen veya kurumumuzu etkileyen , iç paydaĢlarımız olan kurum  

çalıĢanlarımızın , birim müdürlerimizin , baĢkan ve baĢkan yardımcılarımızın planın hazırlık 

çalıĢmasında görüĢleri kurumun misyon, vizyon ve stratejik amaçlarını belirlememizde bize 

ıĢık tutmuĢtur.  

 

2.5.2.DıĢ PaydaĢ Analizi  

 

Stratejik planlama çalıĢmalarımız kapsamında vatandaĢlarımızın beklentilerine yönelik 

araĢtırmalar da yaptık. Bu çerçevede;  Burdur Belediyesi‘nin gerçekleĢtirdiği hizmetlerin, 

kentte yaĢayan vatandaĢlar nezdinde nasıl değerlendirildiğini, gerçekleĢtirilen hizmetlerden 

memnuniyet düzeylerini, öncelikli olarak gerçekleĢtirilmesi istenen hizmetleri, saptamak 

amaçları ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

2.6.SWOT (GZFT) ANALĠZĠ 
 

2.6.1.Güçlü Yönler 

-Deneyimli ve bilgili personel 

-Proje ve tasarım yapabilme kabiliyeti. 

-UlaĢımla ilgili ihtiyaçların faaliyetlere yansıtılıyor olması. 

-Altyapı çalıĢmalarının belediye personelleri tarafından yapılıyor olması. 

-Mevcut altyapının büyük oranda yapılmıĢ olması. 

-Yol yapımında kullanılan araç ve gereçlerin çoğunun temin edilmiĢ olması. 

-Kentin yollarının tamamına yakın kısmının asfalt ve parke ile yapılmıĢ olması. 

-Yol ve kaldırım yapımında kullanılan beton ve asfalt yarı mamullerinin belediyemiz 

imkânları ile mamul hale getirilebilmesi. 

-Parkların  ve aktif yeĢil alanların farklı hedef ve kitlelerin ihtiyaçlarına uygun olarak 

düzenlenmesi. 

-Sahip olunan atölyeler aracılığı ile sergilenen yüksek verimlilikle üretim yeteneği ve bu 

yöntemle maiyetlerin düĢürülmesi. 

-YeĢil alanların, park ve oyun alanlarının giderek artması. 

-Kendi seramızda bitki üretiminde giderek artan verimlilik. 

-Taziye ve defin hizmetleri sunarak vatandaĢa acı gününde destek olunması. 
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-ġehir mezarlıklarının yeteri ölçüde düzenlenmiĢ olması, kapasitesinin yeterli olması. 

-Modern bir hayvan pazarı ve hayvan barınağına sahip olması. 

-Kentin kültür ve sanat alt yapısına uygun vizyona ve personel donanımına sahip olunması. 

-Halka yönelik yapılan kültür ve sanat etkinliklerinde etkin olunması. 

-Etkin ve yerinde denetim yetkisi ile yaptırım gücümüzün olması. 

-Ġtfaiye teĢkilatının modern araç ve gereçlere sahip olması. 

-Kentin imar planının tamamlanmıĢ olması. 

-Belediye bağlı Ģirketleri tarafından iĢletilen akaryakıt istasyonlarının ve sosyal tesislerin varlığı. 

-Engellilere yönelik çalıĢmaların geliĢtirilerek yapılıyor olması. 

-Sürekli ve hızlı güncellenen bir web sitesinin olması. 

-Kent bilgi sisteminin varlığı. 

-Belediyemizin yeni projeler ve faaliyetler üretmekte olması. 

-AB, BAKA, SRAP projeleri gerçekleĢtirmiĢ olma deneyimi. 

-Kentsel DönüĢüm ve Yapısal Yenilenme konusunda somut adımların atılmıĢ olması. 

-Belediyemizin sahip olduğu arazilerin ticari, konut vb. dönüĢümlere uygun nitelikte olması. 

-Kamu Ġhale Kanunu kapsamında yapılan alımlarda tecrübeli olma ve baĢarılı alımlar yapmıĢ 

olma deneyimi. 

-Burdur Gölü‘nü halkla buluĢturmak için somut adımların atılmıĢ olması. 

-Bilgi ĠĢlem alt yapısının güçlü olması 

-Yönetimin Yenilikçi ve Vizyon Sahibi Olması. 

-Demokratik ve katılımcı bir anlayıĢa sahip çıkılması. 

2.6.2.Zayıf Yönler 

-Belediye mali kaynaklarının yetersiz olması. 

- Kullanılan araç, makine ve ekipmanların ekonomik ömrünü hızla tüketiyor olması. 

-Kentte yağmur suyu drenaj Ģebekesinin yetersiz olması. 

-Ġç denetim faaliyetlerinin yetersiz olması. 

-Yeteri kadar spor alanları ayrılamaması. 

-KiĢi baĢına düĢen yeĢil alanın yetersizliği. 

-Halkın yararlanabileceği alıĢ veriĢ merkezi, dinlenme, oyun, sinema, çabuk gıda vb. 

merkezlerin yetersizliği. 

-Ġçme suyu sorununun devam ediyor olması. YaĢlılara yardım, hastalara refakat, çocuk bakım 

merkezi gibi sosyal destek hizmetlerinin yetersizliği. 

-Kentte yaĢayan gençlerin ihtiyacı olan barınma, dinlence ve eğlence mekanlarının 

yetersizliği. 
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-Kentteki konaklama, sosyal yaĢam ve ticari faaliyetlerin yetersizliği. 

-Kültürel ve sanatsal etkinlikler için kullanılan mekanların yetersizliği. 

-Hizmet içi eğitim yetersizliği. 

-Personel performans değerleme sisteminin olmaması. 

-Diğer kurumların yapılan etkinliklerde Belediyeden beklentilerinin yüksek olması. 

- Ar - Ge çalıĢmalarına yeterli önemin verilmemesi. 

-SCADA sisteminin kurulmamıĢ olması. 

-Hayvan pazarının giriĢlerin bariyer ve kapanların bulunmaması yeterli hayvan sayımı 

yapılamaması. 

-Gıda yönetmeliklerinin güncellenmemiĢ olması iĢletmelerin ve gıda kontrolünün zayıf olması vs. 

-Eğitim ve Seminerlerin yetersiz olması. 

-Kurumun hizmet binasının yetersizliğinden hizmet kalitesinin düĢmesi. 

-Hizmet birimlerinin bir arada olmaması. 

-Kurumun araç ve iĢ makinesi envanterinin yetersiz olması. 

-Kurumsal iletiĢim ve etkileĢim eksikliği. 

-ÇalıĢanların yararlanacağı sosyal tesisin bulunmaması. 

- Belediyenin borç stokunun fazla olması. 

-Kent içindeki yolların yetersizliği. 

-Arıtma Tesisinin ileri arıtma tesisine geçememiĢ olması. 

-Birimler arasında koordinasyonun ve iletiĢimin yeterli olmaması. 

-KurumsallaĢmanın sağlanamaması. 

-Kalite Yönetim Sisteminin BulunmayıĢı. 

- Örgütsel yapıda yetki-görev çakıĢmaları ve belirsizlikleri. 

- Personelin motivasyonunun düĢük olması. 

- Modern katı atık bertaraf sisteminin olmaması. 

- Otopark sorununun artarak devam ediyor olması. 

-Burdur Gölü‘nden yeterince yararlanılamıyor olması. 

2.6.3.Fırsatlar 

-Sanayi ve hizmet sektöründe dıĢarıdan gelen yatırımcılar için cazip olması. 

-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin geliĢiyor olması. 

-AB , BM vb. fonların kentsel hizmetlerde kullanılabiliyor olması. 

-Bakanlıklarca UDEP, SRAP, vb. proje finansman desteği alınabiliyor olması. 

-Ulusal ve yerel iĢbirlikleri için somut adımların atılmıĢ olması. 

-Yeni kanun ve yönetmeliklerle getirilen performans yönetimi, iç kontrol, 
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katılımcı yönetim ve yerel kalkınma konularındaki düzenlemeler 

-Ġl sınırları içindeki ve dıĢındaki su kaynaklarına ulaĢma ve kullanma imkanına sahip 

olunması. 

-ġehrimiz göl kenarında yapılacak plan ve projelerin bulunması. 

-ġehrimize doğalgaz gelmesi ve yüksek oranda alt yapısının tamamlanmıĢ olması. 

-Nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmıĢ olması. 

-Toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yüksek olması ve daha da yükselmesi, yönetime ve 

kararlara katılım konusunda toplumun daha istekli ve duyarlı olması. 

-GüneĢ Enerjisi ve biyogazdan yararlanılarak elektrik enerjisi elde edilebilir olması. 

2.6.4.Tehditler 

-Kurum ve kuruluĢlar arasındaki koordinasyon ve iĢbirliği eksikliği. 

-Ulusal ve Yerel ölçekteki ekonomik zorluklar. 

-Güçlü bir merkeziyetçi anlayıĢ ile ĢekillenmiĢ aĢırı bürokratik uygulamaların yerel hizmetleri 

yavaĢlatması. 

-Cadde ve sokakların çok dar olmasından dolayı alt yapı hizmetlerinin gerçekleĢtirilmesinde 

ve trafik konusunda yaĢanan sorunlar. 

-Ġçme suyu kaynaklarının Ģehir merkezine uzak olmasından dolayı yapılacak yatırımların 

maliyeti konusunda yaĢanacak kaynak sorunları. 

-ġehrimizin 1.derece deprem bölgesinde bulunması. 

-Genel Bütçe gelirlerinin az olması ve yapılan kesintilerin yüksek miktarlara ulaĢması. 

-Nakit yetersizliğinden dolayı zamanında ödemesi yapılamayan kısa vadeli borçların olması. 

-Devlet ihale sistemindeki uyumsuzluklar ve sistemin ağır iĢlemesi sonucu ortaya çıkan 

çözümsüzlükler ve gecikmeler. 

-ÇeĢitli projelerin onaylanmasında merkezi yönetimden kaynaklanan aksamalar ve 

gecikmeler. 

-Kent değerlerinin ekonomik değer yaratmadaki yetersizliği. 

-Belediyelerin hizmet sundukları fiziksel ve sosyal alanların artması. 

-VatandaĢların belediyeden beklentilerinin sürekli artması.  

-Kentimizin nüfus artıĢ hızının çok düĢük olması. 

-ġehrimiz bazında yeterli sanayileĢme olmamasından kaynaklı beyin göçünün yüksek oranda 

olması. 

-Diğer kurum ve kuruluĢların yapılacak etkinliklerde Belediyeden beklentilerinin yüksek olması. 

-Kentin aydınlatılmasında kullanılan elektrik bedelinin 2015 yılından itibaren Belediyelerce 

ödenecek olması. 
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3.STRATEJĠK ALANLAR 

3.1.STRATEJĠK ALAN 1:  Bilimsel ve Ġnsan Odaklı Yönetim ve Organizasyon 

 

Amaç : YaĢam kalitesinin yükseltilmesi ve toplumsal refahın arttırılmasına yönelik karar 

alma süreçlerine eĢitlik tarafsızlık ve açıklık ilkeleri esas alınarak çalıĢanların, vatandaĢların 

ve sivil toplum kuruluĢlarının etkin katılımını sağlamak. 

  

Hedef: Kurumsal yapıyı güçlendirerek, vatandaĢ memnuniyetini maksimum düzeye taĢımak. 

 

Faaliyetler Sorumlu Müdürlükler Faaliyet Yılları 

- Hizmetlerin daha iyi 

yürütülebilmesi için iç 

kontrol sistemini etkin bir 

Ģekilde iĢletmek. 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü 

-Ġç Denetçi 

2015-2019 

-Hizmet içi eğitimleri planlı 

bir Ģekilde arttırmak. Gerekli 

görülen alanlarda eğitim 

seminerlerine personelin 

katılımını sağlamak. 

-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-Objektif, baĢarı ve liyakate 

dayalı personel performans 

değerleme sistemi kurmak. 

 

-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-AR-GE birimi kurarak etkin 

bir Ģekilde çalıĢmasını 

sağlamak. 

-Özel Kalem Müdürlüğü 2015-2019 

-Yıllık periyotta personele 

anket ve mülakatlar yaparak 

personelin bilgi ve 

yeteneklerine uygun 

görevlerde çalıĢmasını 

sağlamak. 

-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü 

2015-2019 

- Birimlerin birlikte 

yürütmesi gereken 

faaliyetlerde kurullar 

oluĢturularak koordinasyon 

ve iletiĢimin 

güçlendirilmesini sağlamak. 

-Özel Kalem Müdürlüğü 2015-2019 

- Her yıl en az bir defa 

personelin motivasyonunu 

arttırıcı etkinlikler 

gerçekleĢtirmek. 

-Özel Kalem Müdürlüğü 

-Kültür ve Sosyal ĠĢler 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-Sivil Toplum KuruluĢlarının 

yönetime etkin katılımını 

sağlamak amacıyla periyodik 

toplantılar yapmak ve proje 

önerilerini ciddiyetle 

değerlendirmek. 

 

-Özel Kalem Müdürlüğü 2015-2019 
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Faaliyetler Sorumlu Müdürlükler Faaliyet Yılları 

-Her birimde, birimin en az 

beĢ konuda, problemlerini 

çözmek ve geliĢtirmek için 

ortak çalıĢma grupları 

oluĢturmak. 

-Tüm Müdürlükler 2015-2019 

 

 

 

 

3.2.STRATEJĠK ALAN 2: Gerçekçi Finansal Yönetim ve Güçlü Mali Yapı 

 

Stratejik Amaç: Öngörülebilir bütçe sistemi kurarak, belirli dönemlerde alınacak finansal 

raporlara göre değerlendirmeler yapıp, gelir artırıcı faaliyetlerle mali yapıyı güçlü hale 

getirmek. 

 

Hedef: Sürekli güçlenen, disiplinli bir mali yapı oluĢturmak. 

 

 

Faaliyetler Sorumlu Müdürlükler Faaliyet Yılları 

- Ġcra sevisini kurarak, 

alacakların sistematik 

takibini yapmak, tahsilatı 

arttırmak. 

 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 

2015-2019 

- Vergi Gelirleri ve Vergi 

DıĢı Gelirlerdeki kayıp ve 

kaçakları önleme amacıyla 

denetim ekiplerinin 

kurulması. 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 

2015-2019 

- Vergi DıĢı Gelirleri 

arttırmaya yönelik yeni 

hizmet sahaları oluĢturmak. 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

 

2015-2019 

- ġehrin farklı bölgelerine 

tahsilat vezneleri açılması. 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 

- Online ödeme, otomatik 

ödemeyi teĢvik edici 

uygulamalar yapmak. 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015 

- Üst yönetimin etkili ve 

verimli karar almasına 

yardımcı olacak düzenli, 

zamanında ve güvenilir, 

raporlama tekniklerinin 

kullanımını sağlamak. 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 2015-2019 

-Belediye mülklerinden 

kiralık olanların kira 

bedelleri yeniden 

değerlendirilerek, kiralarını 

düzenli ödemeyenlerin 

tahliyesini sağlamak. 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 

2015-2019 
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Faaliyetler Sorumlu Müdürlükler Faaliyet Yılları 

- Belediyeye borçlu kiĢi ve 

kurumlara ödeme emri 

gönderilip, sürekli takibinin 

yapılması sağlanarak, ödeme 

emri tebliğ edilemeyenlere 

gazete ilanı ile tebliğ 

yöntemini uygulamak. 

 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü 

2015-2019 

-Belediye mülklerinden 

getirisi olmayan ya da çok 

düĢük olan mülklerin tespit 

edilerek karlı bir Ģekilde 

satıĢını gerçekleĢtirmek. 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

 

2015-2019 

-Mal ve hizmet alımlarında 

doğrudan temin yerine ihale 

yöntemi ile alımlar yaparak 

tasarruf sağlamak. 

-Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-Hizmet alımı yoluyla özel 

sektör eliyle gerçekleĢtirilen 

iĢlerin analiz edilerek uygun 

görülenlerin bizzat belediye 

tarafından yapılarak hizmet 

alımlarını düĢürmek.  

 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

-Ġnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-Proje takip ve uygulama 

birimi kurularak, A.B. 

Kalkınma Ajansları vb. 

kuruluĢların fonlarından 

maksimum düzeyde 

yararlanmak. 

-Özel Kalem Müdürlüğü 2015-2019 

 

 

 

 

 

3.3.STRATEJĠK ALAN 3: Çevreye Duyarlı Etkin Atık Yönetimi ve Yenilenebilir 

Enerjilerden Yararlanma 
 

Stratejik Amaç: ġehrimizde daha sağlıklı ve daha yaĢanılabilir bir çevrenin oluĢumu 

amacıyla, uygulanmakta olan toplama yöntemlerine ilave olarak yeni yöntemler ile halkın atık 

yönetimi uygulamalarına uyumunun artırılarak kent içinde görsel, çevresel kirliliğin olmadığı, 

atıkların yeni enerji kaynaklarına dönüĢtürüldüğü örnek atık yönetimi uygulamalarını 

gerçekleĢtirmek.  

 

Hedef: Yeni düzenli ve modern bir katı atık depolama ve bertaraf alanı oluĢturularak 

yasalarımıza ve AB mevzuatlarına uygun atık yönetim sistemi kurulmasını sağlamak.  
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Faaliyetler Sorumlu Müdürlükler Faaliyet Yılları 

-Arıtma tesisinin son 

teknolojik imkanlarla daha 

modern, ileri biyolojik bir 

tesise dönüĢtürerek, arıtılan 

suyun sulamada kullanımını 

sağlamak. 

 

-Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 

-Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

 

2015-2018 

- Ambalaj atıkları ve bitkisel 

yağ atıklarının kaynağında 

ayrıĢtırılmasını etkinleĢtirerek 

sistemli bir Ģekilde 

toplanmasını sağlamak. 

-Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 

-Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

2015-2019 

- Çevre kirliliğinin 

önlenmesi ve halk sağlığının 

korunması konularında 

eğitim kurumlarına ve ilgili 

kuruluĢlara eğitim 

seminerlerinin 

düzenlenmesinin sağlanması. 

-Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 

-Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

2015-2019 

-Atık bitkisel ve endüstriyel 

yağların kanalizasyon 

sistemine karıĢmasını 

önlemek ve geri dönüĢüm 

tesislerine nakledilerek 

yeniden ekonomiye 

kazandırılmasını sağlamak. 

-Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 

-Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü  

2015-2019 

- Burdur Belediyeler Birliği 

ile yürütülen Düzenli Katı 

Atık Depolama ve Bertaraf 

Tesisinin tamamlanarak aktif 

hale getirilmesi sağlanarak, 

enerji elde edilmesi. 

-Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 

-Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

-Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

 

2015-2019 

- Hava kalitesini yaĢanabilir 

standartların üzerine taĢımak. 

Bu kapsamda kömürle ısınan 

binaların tespiti yapılarak 

düzenli denetimlerin 

yapılmasını sağlamak. 

-Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 

-Zabıta Müdürlüğü 

2015-2019 

-Yenilenebilir enerji 

kaynaklarına yönelerek 

güneĢ ve rüzgar enerjisinden 

enerji üretme projelerinin 

yapılıp uygulamasını 

sağlamak. 

-Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

-Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 

 

 

2015-2019 
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3.4.STRATEJĠK ALAN 4: Kültürel ve Sosyal Alanlarda Kesintisiz Aktiflik 

 

Stratejik Amaç: ġehrin tarihten günümüze devraldığı kültürel mirasın tanıtımını yaparak, 

Sosyal kültürel alanları ve olanakları iyileĢtirmek, verilen hizmetlerin daha etkin ve kaliteli 

olarak arttırılmasını sağlamak. 

 

Hedef: Öğrenim düzeyi yüksek olan Ģehrimizde kültürel ve sosyal olanakları arttırarak, 

vatandaĢların bu hizmetlerden eĢit bir Ģekilde yararlanmalarını sağlamak. 

 

Faaliyetler Sorumlu Müdürlükler Faaliyet Yılları 

-Kültür Merkezi yapımının 

tamamlanmasını sağlayarak, 

hizmete açılmasını 

gerçekleĢtirmek. 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

-Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

 

2017-2019 

-En az bir adet AlıĢ VeriĢ 

Merkezi‘nin kente 

kazandırılmasını sağlamak. 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

-Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2018 

-Kentin kültüründen gelen el 

sanatlarının sergilenip, alım 

satımının yapılabileceği ―El 

Sanatları ÇarĢısı‖ 

oluĢturmak. 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Park Bahçeler Müdürlüğü 

2015-2019 

-Ormanlık alanların mesire 

yerinin düzenlenerek, daha 

kullanıĢlı ve modern hale 

getirilmesini sağlamak. 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Park Bahçeler Müdürlüğü  

2015-2019 

- Bisiklet yollarının, kır 

düğünü yapılabilecek 

alanların, restoran ve 

kafelerin, spor merkezi ve 

sportif eğitim alanlarının 

bulunacağı doğal yaĢamı 

koruyarak oluĢturulacak, 

kentin gölle bütünleĢmesini 

sağlayacak Burdur Gölü 

YaĢam Parkı projesini 

gerçekleĢtirmek. 

-Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Park Bahçeler Müdürlüğü 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

  

2015-2019 

-ĠĢ ve meslek edindirme 

kurslarının açılmasını 

sağlamak ve sürekli 

desteklemek. 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

 

 

2015-2019 

-Toplumun sosyal, psikolojik 

vb. sorunlarını tespit ederek 

bu alanlarda eğitim ve 

seminer çalıĢmaları 

gerçekleĢtirmek, danıĢma 

merkezleri oluĢturmak. 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

 

2015-2019 
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Faaliyetler 

 

Sorumlu Müdürlükler 

 

Faaliyet Yılları 

-Gelir düzeyi düĢük 

vatandaĢlara hizmet vermek 

üzere sürekli faaliyet 

göstermesi sağlanacak bir 

aĢevi kurmak. 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

2017 

-Okulların ve camilerin rutin 

aralıklarla temizliklerini 

yapmak. 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

-Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġtfaiye Müdürlüğü 

2015-2019 

-Halk DanıĢ masasının 

etkinliğini arttırarak, 

vatandaĢların belediye 

hizmet binasına gelmeden 

yapabilecekleri iĢlemlerin 

buradan sonuca 

ulaĢtırılmasını sağlamak. 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

 

2015-2019 

-Hayvan Barınağı‘nı daha 

modern hale getirmek. 

-Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü 

 

2015-2019 

-Zararlı haĢere ile mücadele 

konusunda etkinliği sürekli 

arttırmak. 

-Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü 

 

2015-2019 

 

 

-Park alanlarında ve orta 

refüjlerde iyileĢtirme ve yeni 

çalıĢmaların yapılması. 

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-Mezarlık ve defin 

iĢlemlerinde vatandaĢa 

sürekli destek olmak. 

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

2015-2019 

-Ġkinci Bahar YaĢam 

Merkezi‘nin açılması. 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-Engelliler Koordinasyon 

Merkezi‘nin kurulması. 

-Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

2017-2018 

Öğrenci Konukevi açılması. -Kültür Sos.ĠĢl. Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

2016-2018 

 

3.5.STRATEJĠK ALAN 5: Ġçme Suyu, Alt Yapı ve Trafikte Sürekli ĠyileĢtirme 

 

Stratejik Amaç: Ġçme suyu konusunda, sağlıklı ve en ekonomik Ģekilde Ģehrin su ihtiyacının 

karĢılanması. Altyapı kaynaklı sorunların köklü çözümlerle bertaraf edilmesi. Altyapıda 

meydan gelebilecek sorunların önceden tespiti yapılarak gerekli düzenlemelerin yapılması. 

Ülkemizin genel sorunları arasında yer alan trafik sorununu aĢmak için sürekli iyileĢtirme 

çalıĢmalarının yapılması. 

 

Hedef: Ġçme suyu sorununu çözmek. Kentin alt yapı sistemlerini kentsel geliĢmeye paralel 

olarak revize etmek. Trafik sorununu ivedikle çözüm getirmek. 
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Faaliyetler Sorumlu Müdürlükler 

 

Faaliyet Yılları 

 

-Senir‘den temin edilen 

suyun revize edilerek 

kullanılabilir hale getirilmesi. 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Su  ve Kanalizasyon ĠĢleri   

 Müdürlüğü 

-Destek Hizmetleri 

Müdürlüğü 

 

2015 - 2018 

-Yağmur suyu drenaj hattının 

projelendirilerek yapımının 

sağlanması. 

 -Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

 -Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġtfaiye Müdürlüğü 

2016-2019 

-Yeni su kaynaklarının 

ortaya çıkarılması için bölge 

su kaynakları haritasının 

çıkarılması. 

 

-Su ve Kanalizasyon ĠĢleri 

Müdürlüğü 

 

2015 

-Su okuma saatlerinde akıllı 

sayaç uygulamasına 

geçilmesi. 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

 

2015-2019 

-SCADA sisteminin 

kurularak kaçak su kullanım 

oranının minimum seviyeye 

getirmek. 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-Su ve Kanalizasyon ĠĢleri    

  Müdürlüğü 

2017-2019 

-Kent UlaĢım Planı‘nın 

oluĢturulması. 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2015 

-UlaĢım Master Planı‘nın 

Hazırlanarak trafiğin yeniden 

düzenlenmesi. 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2016 

-Katlı otoparkın faaliyete 

geçmesi. 

-Zabıta Müdürlüğü 2015 

-Mevcut açık otoparkların 

düzenlenerek aktif 

kullanımının sağlanması. 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Zabıta Müdürlüğü 

2015 

-Açık, cep otoparklarının 

oluĢturulması, kapalı otopark 

sayısının arttırılması. 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2015-2019 

 

-Otopark sorununun 

çözümlenmesinin akabinde 

Gazi Caddesinin çift yönlü 

trafiğe açılarak prestij cadde 

olmasının sağlanması. 

-Zabıta Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2015 

-Yaya trafiğinin yoğun 

olduğu bölgelere alt veya üst 

geçitlerin yapılması, yaya 

bölgesi oluĢturulması. 

 

 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Zabıta Müdürlüğü 

2017-2019 
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Faaliyetler Sorumlu Müdürlükler Faaliyet Yılları 

-KavĢaklarda gerekli 

düzenlemeleri ve 

iyileĢtirmeleri 

gerçekleĢtirmek. 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Zabıta Müdürlüğü 

2015-2017 

 

 

3.6.STRATEJĠK ALAN 6: Deprem Konusunda Bilinçli, Ġmar Uygulamaları ile GeliĢen 

Üst Yapı, Kentsel DönüĢümde Örnek ġehir 

 

Stratejik Amaç: ġehrimizin birinci derece deprem bölgesinde olması nedeniyle deprem 

konusunda tüm toplumun bilinçlenmesini sağlamak. Ġmar uygulamaları ve kentsel dönüĢüm 

çalıĢmaları ile hem görsel olarak hem de yaĢam kalitesi bakımından Ģehri modernize etmek. 

 

 

Hedef: Deprem bilincinin oluĢmasını sağlayarak, gerekli önlemleri almak. Kentsel 

dönüĢümün hızlı ve baĢarılı gerçekleĢtirilmesini sağlamak. 

 

Faaliyetler Sorumlu Müdürlükler Faaliyet Yılları 

-ġehrin deprem haritasının 

çıkarılmasının sağlanması. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2015 

-Deprem haritasına göre 

kentsel sağlıklaĢtırma 

çalıĢmalarının yapılması. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-Ġmar uygulamalarının 

deprem haritasına göre 

yeniden değerlendirilmesi. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2015 

Yıkımı gerçekleĢtirilen 

Deprem Evleri Bölgesine 

kentsel dönüĢüm proje 

uygulaması. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2015-2018 

-Toplu Konut yapılabilecek 

mülkiyeti Belediye‘ ye ait 

arsa ve arazilere Toplu 

Konut yapılması. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

 

2015-2019 

-Pazar Yeri bölgesindeki 

belediyemize ait kiralık 

mülklerin bulunduğu bölgeye 

yeni ticaret merkezi 

oluĢturulması. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Mali Hizmetler Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

2016-2019 

-Yeni Belediye Hizmet 

Binası ve Ticaret Merkezi 

yapılması. 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 2016-2019 

   

-Cumhuriyet Meydanı‘nın 

yeniden düzenlenmesi. 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

2018 



110 

 

 

Faaliyetler Sorumlu Müdürlükler Faaliyet Yılları 

-Yollar ve Kaldırım 

çalıĢmalarının geliĢtirilmesi. 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-Yukarı Pazar‘ın 

düzenlenmesi. 

 

 

 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

2016-2019 

Oluklaraltı KavĢağı‘na 

Kültür Meydanı Yapımı.  

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

2016-2019 

-Cumhuriyet Meydanının 

yeniden düzenlenmesi. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

2018-2019 

 

-6 Mart Meydanı ve çevre 

düzenleme projesinin 

uygulanması. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü  

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-Salı pazarı çevre düzenleme 

ve Bedesten ek bina projesi 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü  

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

2015-2019 

-Teras Park Projesinin 

gerçekleĢtirilmesi. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

 

2018-2019 

-Değirmenler Vadisi 

Projesinin gerçekleĢtirilmesi. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

 

2016-2017 

ġeker Plajı‘nın  

düzenlenmesi. 

-Ġmar ve ġehircilik 

Müdürlüğü 

-Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

-Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü 

2015-2017 
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4.ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 Burdur Belediyesi 2015–2019 dönemini kapsayan stratejik planlarda öngörülen 

faaliyetler ve bunları gerçekleĢtirecek sorumlu birimler belirlenmiĢtir. 

 

 Her yıl bir önceki yılla ilgili hazırlanan performans esaslı faaliyet raporu ve her yıl 

yapılması gereken iç kontrol ile stratejik planın gerçekleĢmesi takip edilecek, ayrıca her yıl 

performans programı hazırlanırken stratejik planda revizyon gerekip gerekmediği 

değerlendirilecektir. 

 


