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DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2017 Yılı içerisinde Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünce Kanun, Tüzük,
Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak her türlü görevleri zamanında
ve eksiksiz olarak yerine getirdik. 2017 Yılı içersinde belediyemiz bünyesinde yapılan her
türlü faaliyette ihtiyaç duyduğu destek hizmetlerinin koordine ederek, Demirbaş listelerinin
tutulması sağlandı. 4734 sayılı Kamu ihale Kanunun 22. Maddesi kapsamında teklif almak
sureti ile mal alım işlerini sağladık. Her ay düzenli olarak Belediye Başkan, encümen ve
meclis üyeleri, memur, işçi ve sözleşmeli personellerin maaş bordrolarını hazırlandık. Yıllık
olarak Valilik Makamı onayına sunulmak üzere devlet memurlarına ait zam ve tazminat
cetvelleri hazırladık, işçi ve memurların yurtiçi görevlendirme ve avans ücretleri ile harcırah
belgelerini hazırladık. Destek Hizmetleri Müdürlüğü olarak kurum içerisindeki harcamacı
birimlere her türlü ödenek yönünde destek sağlanmış olup, üzerimize düşen görevleri en iyi
şekilde yerine getirdik.
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 2017 yılında; Çöplerin toplatılması ve
temizlik kontrollerinin yapılması, İşyerlerinin kontrolü, İlan ve reklam tabelalarının ölçüm ve
kontrolü, Mevcut pazar alanının düzenlenmesi, bayramlar, festivaller, resmi günler ve
törenlerin organizasyonu kontrol ve güvenliğinin sağlanması, defin ve mezar temizliğinin
yapılması, Sokak ve caddelerde trafik düzeninin sağlanması, başıboş sokak hayvanlarının
toplatılarak barınaklara bırakılması, vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilmesi, Canlı
müzik yapan işletmelere izin belgesinin düzenlenmesi, Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir
şekilde mühürleme işlemlerinin yapılması, İç su araçları kontrolü, ruhsat ve kayıt tescilinin
yapılması, fırınların gramaj ve temizlik kontrolleri, Şehir içi Halk otobüslerinin denetlemesi
gibi faaliyetler icra edilmiştir.
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
Eğirdir Belediyesi Hal Müdürlüğü olarak 2017 yılında komisyoncular ile tüketiciler
arasında koordineyi sağlanması, Resmi evrak takibi, numara verilmesi gibi sürekli aktif
yapılan işlemleri gerekli programlar sayesinde güvenli ve etkin olarak kullanmakta, güvenli
bir şekilde de depolamaktadır. Hal Müdürlüğü komisyoncularla ile sürekli iştirak içinde olup,
gelen temenni,şikayet ve önerileri süratle yetkili makama iletmekte ve zamanında ilgili
makama bildirmesi işleri ve Halkın isteği üzerine gerekli bilgi ve birikimi yetki, sorumluluk
ve yasalar doğrultusunda aktarma ve bilgilendirme görevleri icra edilmiştir. Ayrıca Hal
Müdürlüğü personel 1 Adet Hal Müdürü ve 1 adet personel ile kanunla verilen görevleri
yapılmaktadır. 5957 sayılı Kanun ile Yaş sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun
alımı satımı devri ile toptancı hallerin işleyiş, yönetim ve denetimlerine ilişkin esaslarına
dayanarak yönetmelikler çerçevesinde görev ve yetkilerini yerine getirilmesini ve yaş sebze
ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet sistemi
içerisinde yapılmasını sağladık.
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
Bulunduğumuz yerleşim yeri, İl Afet ve İlçe ile köylerinden aldığı ihbar ve anonslara
anında cevap vererek olay yerine gitmekte ve gerekli müdahaleyi yapmaktadır. 2017 yılı
içinde 98 adet muhtelif yangına müdahale edilmiştir. Afetlerde, araç kazalarında ve
heyelanlarda gerekli yardım ve desteği sağlamaktadır. ayrıca açılan tüm iş yerlerine yangın
raporu düzenleyerek yangından korunması için bilgi ve eğitim vermektedir. cadde, durak ve
sokakların yaz dönemlerinde zaman aman yıkama faaliyetleri yapılmaktadır. ilçemiz
dahilinde mahsur kalan vatandaşların tahliyesi, evlerin kalorifer bacaları ve sobalı evlerin
bacaları temizliğine yardımcı olunmuştur. halkımızın zehirlenmelere karşı gerekli uyarılar
yapılmıştır. mahsur kalan hayvanların kurtarılarak tekrar kendi doğal yaşamlarına kavuşması
sağlanmıştır. Resmi kurumlarda ve okullarda yangın ve tahliye tatbikatları yapılmıştır. özel ve

resmi pansiyonların yangına karşı denetimleri yapılmıştır. ilçemiz dışı orman yangınlarında
müdahale edilmiştir.
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ
2017 yılında Özel Kalem Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Birimi olarak Ulusal
ve Uluslararası fuarlara katılım sağladık, Cittaslow Türkiye Toplantısının Eğirdir'de yapılması
Eğirdir'in Cittaslow ağına katılması sağlandı. İlimizin Doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla
Türkiye'yi dolaşan Gülün Yolculuğu otobüsünün giydirilmesinde ve ilçemizin tanıtımına
katkıda bulunulması sağlandı. Resmi-Dini ve özel günler için kutlama programlarının icrası
ve tanıtımı sağlanmıştır. Eğirdir'in tanıtımın materyallerine bir yenisini daha ekleyerek
ilçemizin çeşitli yerlerinden çekilmiş manzara fotoğraflarını, tarihi ve kültürel mekanlarını,
sakin şehir Eğirdir logosunu ve belediye logosunun PTT ile işbirliği ile pullaştırılması, kitap,
broşür ve cdlerin çoğaltılıp dağıtılması sağlanmıştır. Kış şartlarının zor geçtiği ilçemizde
gölün donmasıyla aç kalan yabani kuşlara yemleme yapılması, Yıllar sonra buz tutan Eğirdir
gölünün üzerine çıkan vatandaşların fotoğraf ve vidolarını çekerek tarihe tanıklık edip,
gelecek tarihe de belgelendirme yapılması sağlanmıştır. SDÜ Isparta Teknik Bilimler MYO
Radyo TV Yapımcılığı bölümü ile işbirliği içerisinde ilçemizin tanıtım video çekimlerinin
sağlanması, okulların sosyal sorumluluk projelerine destek verilmiştir. Yerel, ulusal ve
uluslararası basında (dergi, ajans, gazete, televizyon, radyo ve sosyal medya) Eğirdir'in yer
almasının sağlanmıştır. Sadece Belediyemiz ile ilgili değil, Eğirdir'in çeşitli kurum kuruluş ve
sivil toplum kuruluşlarının önemli toplantılarına katılarak fotoğraf ve video çekimlerinin
gerçekleştirilerek basın yayın organlarında haber olarak yayımlanması, Eğirdir'imizi sakin
şehir logo çalışmalarla (bayraklar, şapkalar, pullar v.b.) gibi çalışmalarla en iyi şekilde
tanıtılması sağlanmış olup, ilçemizin ve belediyemizin en iyi şekilde temsil ve tanıtımı
gerçekleştirilmiştir.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemizin insan gücü planlaması ve personelin atama, görevde yükselme, özlük
ve emeklilikleri ile ilgili işlemler yapılmış olup, hizmet içi ve öncesi eğitim programları
uygulanmıştır. Norm kadro ilke standartları yönetmeliğine dair çalışmalar yapılmıştır. Memur
ve işçi sendikaları ile sendikal işlemler yürütülmüştür. Belediye Başkanlık makamı tarafından
verilen görevler yapılarak kanunlar takip edilerek uygulanmıştır. bünyemiz 31.12.2017 tarihi
itibariyle 61 memur, 49 kadrolu işçi 10 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 120 kişi
belediyemizde çalışmaktadır. 4857 sayılı kanuna göre 2 kişi özürlü işçi olarak çalışmaktadır.
2017 yılında 22 geçici işçi 5 ay 29 gün çalıştırılmıştır.
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
Belediyemizin 2017 yılında alım, satım, kira, gelir, gider işlemleri yapılmış olup,
izleyen 2 yılın bütçe tahminlerini içeren idare bütçesi, stratejik plan, performans programı ve
idare faaliyetleri, bunlara uygunluğu izlenmiş ve değerlendirilmiştir. Genel bütçe kapsamı
dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetleri yürütülmüştür. Mali konularında üst yönetim
tarafından verilen diğer görevler yapılarak, belediyemizin ilgili yıla ait hesapları Meclis
Denetim komisyonunca denetlenmesi sağlanmıştır. 2017 yılı içinde Mali Hizmetler
Müdürlüğü, Muhasebe servisi, Gelir Servisi ve Satın Alma Servisi olarak hizmet vermiştir.
2017 yasal süresi içerisinde harcama belgeleri yönetmeliği ve esaslarına göre yasal
mevzuatlar doğrultusunda Sayıştay Başkanlığı'nca denetimimiz yapılmıştır.
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Terfi merkezlerimizin tadilatları yaptırılmıştır, Sanayi Mahallesine hal dükkanları yapılmıştır,
Hal dükkanlarının önü beton parke taşı yol kaplaması yapıldı, Belediye İşhanı bakım onarımı
yapıldı.Gaziler Derneği bakım işleri yapıldı, Cami Mahallesi Kaleönü mevkiinde 72 araç
kapasiteli Çarşı Otopark inşaatına başlanıldı, Muhtelif mahallelerde taş duvar inşaatları
yapıldı, Mahallelerimizde yeni park ve çocuk oyun alanı yapıldı, mevcut alanların bakımları
sağlandı. Atatürk Anıtı çevresi bakım ve onarımları yapıldı. Kanalizasyon ve drenaj hatlarının
yenilenme çalışmaları için boru ve muayene bacası alımı yapıldı. Altınkum Mahallesinde
otopark ihtiyacının karşılanabilmesi için göl tarafına cep otopark ve yürüyüş yolu yapıldı.
İstasyon Mahallesinde İmar Planımıza göre çevre yolu yapım çalışmalarına başlanıldı, Dağ
Komando Okulu ile Belediyemiz arasındaki protokol gereği J9 çevre emniyet duvarı
yapılıyor. Cami Mahallesi Otogar mevkiinden Kemerköprüye kadar bisiklet yolu yapım
çalışmalarına başlanıldı. 1. Etapta 2.40 m. genişliğinde 1624 m. uzunluğunda yol yapıldı.

Atayolu Caddesi üzerinde 4.00 m. X 8.00 m. ebatlarında 5 adet şatış noktası yapıldı. Kale
Mahallesi Kaleburnu Mevkiinde 100 araç kapasiteli açık otopark ve peyzaj çalışmaları
yapıldı. Yazla Mahallesindeki halk plajındaki atıl durumdaki binalar yıkılarak ilçemize yakışır
büfe, soyunma kabini ve WC yapım işine başlanıldı. Onarılması mümkün olmayan tehlikeli
binalar ile şahıs talepleri doğrultusunda eski binaların çevreye zarar vermeden yıkım işlemleri
gerçekleştirildi. Rüya Park içerisinde atık cam şişelerden geri dönüşüm projesi kapsamında
sera yapıldı. Ayastefanos Kilisesinin bakım ve onarımları ile zemine traverten döşeme
kaplaması yapıldı. Belediyemizin rutin kanalizasyon,su,yol tamir ve onarım hizmetleri devam
ettirildi, yeni abonelerin altyapı bağlantıları yapıldı, akıllı su sayacı uygulaması başlatıldı.
Yoğun geçen kış şartları dolayısıyla bozulan yol, kaldırım ve hız kesicilerin bakım ve
yenilenmesi çalışmaları yapıldı. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelere çıkıldı ve
işlemleri takip edildi. Park ve Bahçeler Birimimizde atık malzemelerin geri dönüşüm yoluyla
kazanılması konusunda faaliyetler devam etmektedir. Atık malzemelerden yapılan ürünler
başta Rüya Park olmak üzere İlçemizin muhtelif alanlarını süslemektedir. Biyolojik olarak
bozulabilen bio bozunur atık olan park bahçe ve yeşil artıkların ön işlemlere tabi tutularak
kompostlaştırma işlemi yapılmaktadır. Akdeniz Belediyeler Birliği’nin düzenlemiş olduğu
Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışmasında Atık Servettir Projesi ile Belediyemiz üçüncülük
ödülü kazanmıştır.Belediyemiz Atıksu Arıtma Tesisi bünyesinde her ay düzenli olarak çıkış
suyundan akredite laboratuarına numune verilmektedir. Atıksu Arıtma Tesisi Enerji Teşviki
kapsamına dahil edilmiş olup, 60.210,04 Türk Lirası Belediyemize geri ödeme yapılmıştır.
Belediyemiz Atıksu Arıtma Tesisi çevre ve peyzaj düzenlemesi kapsamında bitkilerin bakımı
için gerekli sulama, budama, çapalama ve ilaçlama çalışmaları yapılmaktadır. Türkiye
Belediyeler Birliği’ne çöp kamyonu ve vidanjör aracı hibe talebinde bulunulmuştur.
VETERİNERLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İlçemiz genelinde sahipsiz sokak hayvanlarını kısırlaştırmak, küpelemek, doğal ortama
yeninden kazandırmak, kayıt altına almak, pazar denetimleri yapılarak insan sağlığına uygun
hareket etmeyi sağlamak, Rüyapark bulunan hayvanların bakımı, farklılığı ve çeşitliliği
sağlanarak halkımıza görsel bir ortam oluşturulmuştur. Sinek, sivri sinek ve zararla
haşerelerle mücadele, edilmiştir. 2 veteriner hekim ve 20 işçi ile hizmet verilmektedir.
İlçemizde kayıtlı bir şekilde et naklinin sağlanması gerçekleştirilmiştir.
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
2017 Yılı içerisinde belediyemize proje çizdirmek içim 59 adet imar çapı müracaatı yapılmış
olup belgeleri düzenlenmiştir. 53 Adet Yapı ruhsatı düzenlenmiştir. Vatandaşlardan gelen
talepler doğrultusunda kat ittifak ve mülkiyeti projeleri onaylanmıştır. Uygulama imar
planımıza göre 3194 sayılı İmar Kanunun 15 ve 16. maddeleri uyarınca tevhit, ifraz ve yola
terk işlemleri yapılmış olup, 2017 yılı Nazım ve uygulama imar planlarımız dahil olmak üzere
17 adet İmar planı tadilatı yapılmıştır. Düzenli olarak Kaçak İnşaat kontrolleri yapılmış olup,
Tespit edilen kaçak inşaatlarla ilgili 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddeleri
uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Numarataj Belgeleri
düzenlemiştir. Resmi Gazete ve Meclis kararımıza göre müdürlümüz konularıyla ilgili harçlar
ve ücretler tahsil edilmiş olup, Canada ve Yeşilada Mahallesi Koruma İmar Planı İhalesi
yapılarak Koruma amaçlı İmar Planı çizdirilmiş kurum onayları beklenilmektedir.
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Müdürlüğümüz 2017 yılı içerisinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gündemin oluşturulmasını, Belediye Meclisinin
ve encümenin toplanmasını ve karar almasını koordine edilmesi sağlanmış olup Kararların
birer suretlerini ekleriyle birlikte arşivlenesi sağlanmıştır. Aynı zamanda meclis
oturumlarının ses kayıtlarını muhafaza edilmesi Belediyeye gelen tüm dilekçe ve evrakları
teslim alır, muhatap ve sorumluluk yönünden inceledikten sonra kayıt ve tasniflerini yapar,
müdür havalesinden sonra ilgili zimmet karşılığı teslim eder, zamanında gereklerinin
yapılarak cevap verilmesi hususunda koordinasyon sağlanmıştır.

