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Belediye Başkanımız Ali Orkun Er-
cengiz, İstasyon Park’ta düzenle-
diği yılsonu toplantısında 2021 yı-

lını değerlendirdi. Toplantıya Başkanımız 
Ercengiz’in yanı sıra mahalle muhtarları 
ve gazeteciler de katıldı. 

Burdur Belediyesinin 821 çalışanıyla 
her gün doğrudan 90 bin, dolaylı 130 bin 
insana hizmet ettiğine vurgu yapan Baş-
kanımız Ercengiz şu açıklamaları yaptı:

Tabi ki bu kurumun bir bütçesi var. 
Bu bütçe 2021 yılında ne oldu, kaça 
bağlandı, bugüne kadar ne kadar gelir 
oldu ne kadar gider oldu bundan da size 

bahsetmek istiyorum. 2021 yılında 193 
milyon 395 bin 454 kuruş tahakkuku-
muz var. Yani vatandaşın bize ve kamu 
kaynaklarından alacağımız payın toplam 
rakamı bu. Buna karşılık toplam tahak-
kuk yani geçmiş yıllardan vatandaşımı-
zın belediyeye ödeyemediği borçlar da-
hil edildiği zaman bu rakam 215 milyonu 
geçiyor. Biz bu yıl 184 milyon 781 bin 456 
lira tahsilat yaptık. Ama geçmiş yıllardan 
gelen tahakkuk ortalamasına baktığımız 
zaman bu rakam %85’lere geriliyor. Bu-
nun anlamı düzenli şekilde Burdur’umu-
za Belediye’den aldığı hizmetler karşılı-

ğı borcunu ödeyen vatandaşımız bizim 
bütçemizin %95 olarak gerçekleşmesi-
ni sağlamış. Pandemi sürecinde birçok 
sıkıntılara rağmen vatandaşımız bize 
borcunu ödemiş biz de doğru bir büt-
çelendirme yapmışız ve %95 gerçekleş-
me oranıyla başarılı bir bütçeyi ortaya 
koymuşuz. Burada mali hizmetlerin gi-
derlerini kalem kalem yazıldığı ve bu gi-
derlerin nereye harcandığına dair bunun 
bilinmesi açısından harcanan 186 milyo-
nun personel gideri olarak görünen ra-
kamı ve mal ve hizmet alımları içerisinde 
gördüğünüz o 186 milyonluk rakamın 

2021 yılını değerlendiren Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, tüm olumsuzluk-
lara rağmen 2021 yılında hizmet ataklarının sürdüğünü ve Burdur Halkına en kıy-
metli hizmetleri sunduklarını söyledi.
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içerisinde toplam bütçemizin %30’u ci-
varında personele para ödüyoruz. Bu-
nun dışında faiz giderlerimiz çok fazla 
arttı. 739 bin 337 lira gibi bir faiz gide-
rimiz var. Bu da İLBANK’tan kullanılmış 
kredilerinin yapılandırılmasının devam 
eden borçlarıydı. İller Bankası’ndan ge-
len toplam 104 bin 997 yani yaklaşık 105 
bin lira toplam bütçeden aldığımız pay-
lar. İller Bankasına olan borcumuz 2021 
yılı itibariyle 1 milyar 585 bin liralık bir 
İller Bankası geri ödememiz oldu. Kredi 
kullanma konusunda zorlanıyoruz an-
cak bir taraftan da borç ödüyoruz. Biz 
bugüne kadar yaptıklarımızın yanı sıra 
yedek akçe de oluşturmaya çalışıyoruz. 
Çünkü pandemi sürecinde şunu gördük 
vatandaşımız kirasını ödeyemedi, vatan-
daşımız su tüketim bedelini ödeyemedi, 
vatandaşımız emlak vergisini ödeyeme-
di, kamu hizmetleri devam etmeliydi bu-
nun için de her zaman ihtiyatlı gitmeye 

çalıştık. Vadesiz mevduatımızda 7 mil-
yon civarında paramız ve otopark mev-
duatımızda da 16 milyon 811 bin lira gibi 
bir paramız mevcut. Bir otopark yapa-
cağız bu rakamı orada kullanacağız. Bu-
nun da planlamalarını yapıyoruz. Zaman 
zaman bu kamuoyunda tartışılıyor ama 
konuşulan şeylerle hayatın gerçeğiyle 
uygulaması olan şeyleri birbirinden ayırt 
etmek lazım. Bugün itibariyle İller Ban-
kası’na kalan borcumuz 2 milyon 689 
bin anapara, 667 bin faiz ve toplamın-
da da 3 milyon 356 bin lira borcumuzun 
kaldığını ve banka borçlarımızla birlikte 
4 milyon 322 bin lira gibi Burdur Beledi-
yesi’nin toplam borcu var.

“Burdur halkına en kıymetli hizmetleri 
yapmaya çalışıyoruz”

Biz bu kaynakları topladık nereye 
harcadık. Fen İşleri Müdürlüğü’müzden 

başlamak istiyorum. Fen İşleri Müdürlü-
ğümüz geçmiş yıllardan itibaren yatırım 
planlarını yaparak geldi. Araç ekipma-
nını, makine parkını ve hizmet alanlarını 
genişletip vatandaşımıza hizmeti üret-
me anlamında çok daha değerli, kaliteli 
hizmet üretimi için kendi elini güçlendir-
meye çalıştı. Bu noktada da toplamda 
25 bin ton sıcak asfalt üretildi, 52 bin 
metrekare sıcak asfalt yol çalışması, 47 
bin metrekare yama çalışması, 105 bin 
metrekare stabilize yol, 2700 metreka-
re stabilize dolgu çalışması yapıldı. Biz 
bunlarla birlikte kaldırım, kilit parke yol-
lar, drenaj, beton kaldırım, engelli taşı 
çalışmalarıyla Fen İşleri Müdürlüğümüz 
hizmetlerini 2021 yılı içerisinde sürdür-
dü.  Park Bahçeler Müdürlüğümüzde 
pandemiyi iyi değerlendirmeye çalıştı, 
yeni alanlar kazandırdı ve özellikle yeni 
mahalle de yaptığımız temalı parkta va-
tandaşımızın, çocuklarımızın o bölgede 
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en az 4-5 mahallenin kullanımına uygun 
bir parkı inşa etmiş oldu. Park alanları-
nın yenilenmesi, ağaçlandırma çalışma-
ları ve kendi atölyemizde ürettiğimiz 
kent mobilyalarıyla da tüm şehrimizin 
eskiyen ve yenilenmesi gereken tüm 
mobilyalarını yenilemeye çalıştık. Yeni 
çocuk oyun gruplarıyla da mahalleleri-
mizin taleplerini her ne kadar sizden ge-
len talepler fazla olsa da bir kısmını kar-
şılamaya çalıştık. Toplam 104 personel 
ile bu şehri temizliyoruz. Zaman zaman 
sizlerden talep geliyor. 104 personeli-
miz ile her gün yaklaşık 450 kilometre 
temizlik yol ağımız var.  Bununla birlik-
te sokaklarımız süpürülüyor. Sabah 6’da 
başlayan mesai çoğu zaman gece 1’e ka-
dar devam ediyor. Yani temizlik işlerinin 
gün içerisinde 4-5 saatlik hizmet arası 
var. Gece 1’den sonra da vardiya usulü 
devam eden çalışmalarımızda vatanda-
şımız bugün eksi 5 dereceydi sabah 6’da 

vatandaşımız sıcacık yatağında uyurken 
bizim arkadaşlarımız kamyon sırtında 
vatandaşımızın çöplerini temizlemeye 
çalışıyor. Tüm emekçi kardeşlerime te-
şekkür etmek istiyorum. Gerçekten her 
alanda hizmet etmeye çalışan zor bir 
kurumun personeli olarak Burdur halkı-
na en kıymetli hizmetleri yapmaya çalı-
şıyorlar. 

“Gölü kurtaran, Burdur’u kötü kokudan 
arındıran önemli bir yatırımı da yerine 
getirmiş olacağız”

Bizim önemli bir yatırımımız var. İleri 
Biyolojik Arıtma Tesisi. 2016 yılında Av-
rupa Yatırım Bankası’ndan bir kredi al-
mak üzere attığımız imzayı 2019 yılının 
sonunda 2 ihaleyle hayata geçirmeye 
çalıştık. Birincisinde 70 milyona yakın 
bir teklif verildi, ihaleyi iptal ettik. İkin-
cisinde de o günün şartlarında bir kısmı 

Euro olmasına rağmen 45 milyonluk bir 
ihaleyle Burdur halkının cebinde o gü-
nün şartlarında 25 milyon liralık bir ra-
kamın kalmasını sağladık. Bu hepimizin 
cebinden çıkacak bir paraydı. Önemli bir 
yatırım, Burdur Gölü’nü koruyan, Burdur 
kentini kötü kokudan kurtaracak, bel-
ki de çoğu vatandaşımızın iş bittiğinde 
farkında bile olmadığı ancak çevreci bir 
anlayışla kendi enerjisini kendisi üreten, 
gölü kurtaran, Burdur’u kötü kokudan 
arındıran aynı zamanda da çağdaş dün-
yanın gerekliliğini yerine getiren önemli 
bir yatırımı da yerine getirmiş olacağız. 

“Göl geçişi projemizi yeniden hayata 
geçirmek üzere ilk adımımızı attık”

Pandemi sürecinde en çok yorulan 
birimlerimizden bir tanesi de Zabıta Mü-
dürlüğümüzdü. Her alanda sizlerin de 
çok iyi hatırlayacağı gibi sizlerle birlik-
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te ihtiyacı olan vatandaşa ihtiyacını ulaş 
tırmak, Pazar yerlerinin kontrolünü sağ-
lamak, pandemi süreci içerisinde hasta 
yurttaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için 
evleri tek tek ziyaret etmeye varıncaya 
kadar rutin görevlerinin dışında birçok 
görevi de arkadaşlarımız üstlendi. 2021 
yılının en büyük sorunu su sorunuydu. 
Maalesef önemli bir su sorunu yaşadık. 
Bu su sorununun temeli maalesef şehri-
mizde bulunan içme suyu havzamızdaki 
hem küresel iklim krizine bağlı hem de 
tarım politikalarının yanlış uygulanması 
neticesinde İnsuyu ve Gökpınar havza-
sında önemli su kayıplarına ulaşıldı. Biz 

2014 yılında göreve geldiğimizde Gök-
pınar’da 7 metreden kış şartlarında ar-
tezyenle çıkan su şu anda 106 metrede 
bulunamaz vaziyette. İnsuyu’nda 186 
metreden bulduğumuz su yaklaşık 13 
litreydi beklediğimiz su 75 litre olmasına 
rağmen. Boş durmadık, birlikte çalıştık, 
sayın Valimiz ve İlimizin Milletvekilleriyle 
birlikte bunların değerlendirmesini yap-
tık ve bu değerlendirmenin neticesinde 
2012 yılında patlamış ve o günden bu-
güne hukuki mücadelemizi sürdürüp 
kazandığımız ve şu anda İller Bankası’n-
dan yaklaşık 10 milyon lira alacaklı oldu-
ğumuz göl geçişi projemizi yeniden ha-

yata geçirmek üzere ilk adımımızı attık. 
İller Bankası Genel Müdürlüğü ile alanda 
çalışmalarımızı yaptık. Bugün geldiği-
miz aşama İller Bankası’nın bu alanın göl 
geçişi ile ilgili projelendirme çalışması 
başlatıldı. İnşallah yaz sezonu gelmeden 
de bunu sağlayacağız. 

“Yeni bir hayvan barınağını Burdur’u-
muza kazandırdık”

Sokak hayvanlarıyla ilgili adeta bı-
çak sırtındayız. Hayvanları çok sevenler 
ile hayvanlardan korkanları bir arada ya-
şatmak zorundayız. Böyle bir görevimiz 
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var. Bize böyle bir görev verilmiş bizde 
yeni bir hayvan barınağını Burdur’umu-
za kazandırdık. Yeni hayvan barınağının 
yanı sıra artan yem, mama fiyatlarını 
karşılayabilmek için bir mama tesisini 
yukarıda barınakta hem kendi hayvan-
larımızın yiyebilmesi hem de hayvan 
sever dostlarımızın bizden yararlanarak 
sokak hayvanlarını besleyebilmesi için 
bir formül geliştirdik. Biliyorum çok zor-
lanıyoruz. Çünkü sokak hayvanı kavramı 
biraz farklılaştı. Bugün sokak hayvanla-
rına baktığımız zaman neredeyse akbaş 
cinsi çoban köpeklerinin sokakta oldu-
ğunu görüyoruz. Onlar normal şartlar-
da sokak hayvanı değil. Bir şekilde kent 
merkezine taşınmış ve kent merkezinde 
bizler tarafından yakalanıp, kısırlaştırı-
lıp, ilgili yasa gereği de tekrar doğasına 
bırakmak zorunda olduğumuz canlılar. 
Yaşam hakkında saygı duyuyoruz ama 
yurttaşımızın şikayetlerini de değerlen-
dirip saldırgan cinsi olan yasaklanmış 
ırkların ve sokakta çocuklara, yaşlılara, 
kısacası diğer canlılara tehdit oluşturan 
hayvanları da toparlayıp, götürüp, reha-

bilite edip kendi alanımızda da bakmak-
la yükümlü olduğumuzu düşünüyoruz. 

“Burdur’un kişisel kaprisleri nedeniyle 
maalesef şehrimizi bir türlü büyütemi-
yoruz”

Burdur’da biliyorsunuz meydan çok 
polemik konusu oldu. Oysaki 20 yıldır 
Burdur’a bir meydan yapılması her ge-
len başkanın, her gelen yönetimin dü-
şüydü, hayaliydi. Bu hayali gerçekleş-
tirmek inşallah bize nasip oluyor, öyle 
diyelim. Çünkü başladık bir tarafından 
yapıyoruz. Gönlümüzden geçen çok 
daha farklı bir yapılanmaydı. Ancak gel-
diğimiz nokta şu oldu, bunun da altını 
çizmek isterim. Konunun ilgilisi olma-
yan birçok kişinin olaya dahil olması ve 
işin kötüsü bu süreci Burdur’un, Beledi-
ye’mizin, yani sizlerin halkın bütçesine 
olumsuz etkisini önümüzdeki günlerde 
göreceğiz. Nasıl göreceğiz; bugün bir 
kuru havuz ve aydınlatma elemanla-
rı için fiyat teklifi alamıyoruz. Değişen 
kur nedeniyle bizim belki 300-500 bin 

liraya mal edeceğimiz havuz 1 milyona 
çıktı. Yani bu sadece ve sadece kişilerin 
kaprisleri, kişilerin birtakım yerleri ör-
gütlemesi ve siyaset kurumunun kısmen 
bu işin arkada durması neticesinde biz 
29 Ekim 2021’e yetiştirmeye çalıştığımız 
meydanı maalesef 6 Mart 2022’ye yetiş-
tirmeye çalışacağız. Bu kent çok gerek-
siz ve çok anlamsız tartışmalarla zaman 
kaybediyor. Kaybeden inanın kişiler de-
ğil, sadece ve sadece şehir kaybediyor. 
Bugün bu kurumun başında ben olabili-
rim, yarın bu kurumun başında başka bir 
arkadaşımız olabilir ve bizden önce kim 
ne yaptıysa teşekkür edip yol yürümeye 
devam ettik. Bizlerden sonra gelenler-
de bizlerin yaptıklarının üstüne bir şey-
ler koymalı, koyabilmeli. Biz Isparta ile 
bundan 50 yıl önce ticari anlamda önde 
olan bir şehir olarak rekabet ediyorduk. 
Ama bugün geldiğimiz nokta Burdur’un 
ayrışmaları ve Burdur’un kişisel kaprisle-
ri nedeniyle maalesef şehrimizi bir türlü 
büyütemiyoruz.
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Yol açma ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen 
Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkanımız Er-

cengiz, “Ekiplerimiz şehrimizin muhtelif yerlerinde yol 
açma ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. As-
falt ve kaldırım çalışmalarımızla yolları yenilerken, yeni 
yollar açmaya da devam ediyoruz. Amacımız hemşe-
rilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu ulaşım sağ-
lamak. Mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımız-
dan gelen talepleri de değerlendirerek çalışmalarımızı 
aralıksız sürdürüyoruz. Hemşerilerimize gösterdikleri 
sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz” diye ko-
nuştu.

Burdur Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri şehrin muhtelif yerle-
rinde yol açma ve asfaltlama çalış-
malarına devam ediyor.
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Her fırsatta halkın yanında olan Belediye Başkanımız Ali 
Orkun Ercengiz, yılbaşında da görevi başında bulu-
nan çalışanları ziyaret etti. Ziyaretler ile ilgili açıklama 

yapan Başkanımız Ercengiz, “2021 yılının son gününde ilk 
olarak ilimizin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında 
ve Kemal Sunal Polis Merkezinde huzuru sağlamada üstüne 
büyük yük düşen emniyet çalışanlarını ziyaret ederek yeni 
yıllarını kutladık. Polis memurlarıyla sohbet ederek eksik-

liklerinin olup olmadığını sorduk. Kazasız belasız nöbetler 

dileyerek, yeni yıllarını kutladık. Daha sonra Burdur Devlet 

Hastanesi Acil Servisinde sağlık hizmetlerini yerine getiren 

sağlık personelleri ile serviste acil tedavi amacıyla bulunan 

vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde 

bulunduk, acil serviste çalışan sağlık personellerinin de yeni 

yıllarını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledik” dedi. 

Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, Yılbaşı gecesi görev başındaki sağlık perso-
neli, güvenlik görevlileri ve trafik ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.



9

Halk Pazarında bu yıl ilk defa kurulan Antika Pazarını 
gezen Başkanımız Ercengiz, esnaflarla sohbet ede-
rek satılan ürünleri inceledi. 

Burdur’da ilk defa kurulan antika pazarını gezen Baş-

kanımız Ercengiz “Bugün uzay çatı altında düzenlediğimiz 

antika pazarındayız. Gördüğümüz kadarıyla buraya her 

geçen gün ilginin giderek artacağını ve vatandaşımızın 

yansıra buraya gelen çevre illerden esnaflarında alana ilgi 

duyduğunu ve duyabileceğini öngörüyoruz. Sağ olsunlar 

arkadaşlar bize böyle bir talepte bulundular. Biz belkide 

bunun çok farkında değildik. Bölge illerden gelen esnaf 

arkadaşlarımızın da Burdur pazarından memnuniyetini 

bizlerde burada izledik. Hatta bunu büyütmek istiyoruz 

ve buradan da bir çağrımız olsun bu işin hem meraklısına 

alıcısına satıcısına bundan sonra her Cumartesi uzay çatı 

altında antika pazarımızı açmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, Burdur’da ilk defa kurulan antika pazarını 
gezdi. Antikacılarla bir araya gelen Başkanımız Ercengiz, antika pazarını büyütme 
hedefini paylaştı.
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Burdur İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı Ah-
met Demir’in yönetim kuruluyla gerçekleş-
tirdiği ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan 

Ercengiz “İyi Parti Gençlik Kolları Başkan ve Yö-
netimi ziyaretimize geldiler. Gençlerle geleceğe 
daha umutlu bakıyoruz. Geleceğe ve güncele dair 
keyifli görüş alışverişinde bulunduk. Teşekkürler 
gençler” dedi.

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Demir “Bele-
diye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz’e gösterdiği 
ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, çalışmala-
rında başarılar diliyorum” dedi.

Burdur İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Demir ve Yönetimi, Belediye Başkanı-
mız Ali Orkun Ercengiz’i makamında ziyaret etti.



11

Engelliler Haftası nedeniyle Burdur Belediyesi tarafın-
dan kentteki engelliler ve aileleri için yemek düzen-
lendi. Cumhuriyet Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen 

yemeğe Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz ve Eşi 
Hülya Ercengiz, CHP İlçe Başkanı Serkan Şimşek, Belediye 
meclis üyeleri, engelliler ve aileleri katıldı.

Gecede konuşan Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercen-
giz, “Geçtiğimiz günlerde İzmir’de olduğumuz için 3 Aralık 
Engelliler Farkındalık gününde beraber olamadık. O gün 
İzmir’den canlı bağlanarak Burdur Belediyesi olarak bir ta-
kım müjdeler vermek üzere bir şeyler söylemek istemiştim. 
Bugün o gün söylediklerimi tekrar söyleyeyim. Engelli ai-
lelerin yani sizlerin neler yaşadığını 7,5-8 yıldır çok daha 
iyi anladım. Bir kaldırım geçmenin ne kadar zor olduğunu, 
bir apartman dairesine çıkmanın ne kadar zor olduğunu, 
engelli arkadaşımızın çarşıya pazara gitmesi için aşması 
gereken zorlukların ne olduğunu bu 7,5 yıl içerişinde çok 
daha iyi anladım. Ama bir şeyi daha çok daha iyi anladım 
Engelli ailesi olmak nedir onu çok daha iyi anladım. Çünkü 
sizler engelli yakınlarınız için tabiri caizse hayatlarınızı feda 

ediyorsunuz. Sizler birçok kısıtlama ile karşı karşıyasınız. 
Bizde bu zorluğu görüp bildiğimiz için 2022 yılı içerisinde 
tüm engelli dostlarımıza bir müjde vermek istiyoruz. En-
gelli dostlarımızın gün içerisinde vakit geçirebileceği En-
gelli Rehabilitasyon Merkezi ve Günübirlik Engelli Yaşam 
Merkezini bir gönüllü hayırseverimizin katkıları ile 2022 
yılı içerisinde yaparak sizlerin hizmetine sunacağız. Sizler 
bize telefon ettiğinizde bizler engelsiz taksimiz ile engelli 
dostumuzu sizlerin evinde alıp sizleri en azından gün içeri-
şinde yapacağınız bir sosyal aktiviteyi ya da ihtiyaçlarınızı 
karşılamak üzere evinizden ayrılmak zorunda olduğumuz 
belirli bir saat rahatlatabilmek için o merkezimize inşallah 
bir aksilik olmaz ise hayata geçireceğiz. Çünkü engelli aile-
lerimizin yavrusunu kimseye emanet edemediği bir Dünya 
düzeninde herhâlde Yerel Yönetimine Burdur Belediyesi-
ne emanet edeceğini düşünüyoruz. Bu Projeyi en kısa süre 
de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sizleri seviyoruz. Bu özel 
günde yine bizleri yalnız bırakmadığınız için salgına rağ-
men salonumuzu doldurduğunuz için her birinize ayrı ayrı 
teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediyesi tarafından kentteki en-
gelliler ve aileleri için düzenlenen yemekte müjde verdi.
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Çorba ikramına Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, 
Meclis ve İl Genel Meclis üyeleri, S.S.Yeni Burdur Esnaf Ve 
Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Tuncay Yiğit de 

katıldı.

Çorba İkramı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Baş-

kanımız Ercengiz, “Yılın son haftasında salı pazarımızda yurtta-

şımızla vatandaşlarımızla üreticimizle bir araya geldik. Her yıl 

olduğu gibi sıcak çorbamızı, üşüyen vatandaşımıza, esnafımı-

za ikram etmeye çalışıyoruz. Amacımız bir arada olmak çorba 

bahanesi oluyor. Şunu da ifade etmek lazım artık evde çorba 

zor kaynamaya başladı. Vatandaşımız Pazar yerinde artan fiyat-

lardan şikayetçi, üretici maliyetlerden şikayetçi bu nedenle de 

pazarda fiyatların arttığını görüyoruz. İnşallah üretim maliyetleri 

biraz geriler üreticimizin yüzü gülerse, pazarda fiyatların düşüp 

tüketicisi açısından da uygun hale gelmesini umuyoruz. Böyle 

olursa bu pazar daha şen olur daha kalabalık olur ve alanın sa-

tanın daha fazla keyif aldığı bir pazar olur.  2021 yıl içerisinde 

zaman zaman pazarlarımıza geldik.  Yine de her şeye rağmen en 

ucuzunun en tazesinin satıldığı yerler semt pazarlarımız bu hiz-

meti üreten değerli üreticilerimize ve esnaf arkadaşlarımıza bir 

kez daha teşekkür etmek istiyorum. Esnaf odamızın sorunlarını 

dinliyoruz. Vatandaşımızı esnaf ile sorunu varsa gidermeye çalı-

şıyoruz. Esnafımızın yerel yönetimle ya da sokakla ilgili bir sıkın-

tısı varsa gidermeye çalışıyoruz. 2022 yılının hem üretici hem de 

tüketici açısından bereketli bir yıl olmasını, ülkemizin yine kendi 

kendine yetebilen bir ülke olmasını yürekten diliyorum. Çorba-

mız kaynasın vatandaşımızın yüzü gülsün, hepimizin gözlerinin 

içi parlasın” dedi. 

Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, 
2021 yılının son haftasında Halk Pazarında 
esnaf ve vatandaşlara çorba ikram etti.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı himaye-
sinde, İzmir Ticaret Odası, TÜRSAB, TÜROFED, İzmir 
Vakfı desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık tarafından 

organize edilen fuar görkemli bir törenle kapılarını açtı. Türki-
ye’den birçok belediyenin katılım sağladığı fuarda, Burdur’un 
kültürü, tarihi ve turizm potansiyeli Burdur Belediyesi standın-
da tanıtıldı.

Burdur Belediyesi standına gelen Belediye Başkanımız Ali 
Orkun Ercengiz, standı ziyaret eden misafirlerle özel olarak 
ilgilendi. 

Fuarla ilgili açıklama yapan Başkanımız Ercengiz “Tür-
kiye’nin en büyük turizm platformu olan Travel Turkey İzmir 

Turizm Fuarı bu yıl 15’inci kez kapılarını açtı. 2 – 4 Aralık 2021 
tarihleri arasında 22 il ve 5 ülkeden 500 katılımcıyı 58 ülke-
den gelen ziyaretçilerle bir araya getirilerek Türkiye’nin tarihi 
ve kültürel değerleri tanıtıldı. Bizde Burdur Belediyesi olarak 
çok güzel bir stant oluşturduk ve Burdur’umuzu en etkili şe-
kilde temsil ettik. Travel Turkey İzmir Fuarında Burdur’umu-
zun tarihi, turizm faaliyetleri, yöresel ürünlerimizi ve kentimiz 
için gerçekleştirdiğimiz projeleri tanıtmaya çalıştık. Başta İz-
mir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer olmak üzere 
standımızı ziyarete gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 2 Aralık’ta açılışı gerçekleştirilen Travel 
Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuarında Burdur Belediyesi Standı yoğun ilgi gördü.
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Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya 
Ercengiz, Doğuştan bedensel engelli Leyla’nın evine 
giderek 19’uncu yaş gününü kutladı.

Başkanımız Ercengiz, “Bugün Leyla’nın doğum gününü 

ailesiyle birlikte her beraber kutlamak istedik. Ona sürpriz 

bir ziyaret yaparak, mutlu gününde yalnız bırakmadık. Ona 

büyük bir sabırla bakan ailesinin azmi herkese örnek olmalı. 

19’uncu yaşına giren Leyla’ya ailesi ile huzurlu bir ömür dili-

yorum. Nice hayırlı yaşları olsun” dedi.

Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz, Leyla’ya doğum günü 
sürprizi yaptı.
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Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz 30 Kasım Dün-
ya Şoförler Günü dolayısıyla Burdur’un ilk ve tek kadın 
taksi şoförü Sebahat Nuray Sezer ile ilk ve tek kadın 

halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal’ı ziyaret ederek çiçek ver-
di ve günlerini kutladı.

Başkanımız Ercengiz yaptığı açıklamada “Bugün Dünya 
Şoförler Günü, alnının teriyle evlerine helal lokma götüren 

tüm şoförlerimiz adına kentimizdeki iki kadın şoförümüze 

çiçek vererek günlerini kutladık. Trafikte yaşadıkları prob-

lemleri konuştuk. Hayatımızı ve sevdiklerimizi emanet etti-

ğimiz şoförlerimizin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü kut-

luyor, tüm şoförlerimize kazasız belasız günler diliyorum” 

dedi.

Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla kentte ça-
lışan iki kadın şoföre çiçek verdi.
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Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, Men-
deres Mahallesi Muhtarı Kadir Yalçın, Bağlar 
Mahallesi Muhtarı Ömer Şükrü Özyurt ve Hızır 

İlyas Mahallesi Muhtarı Hüsnü Evcili ziyaret etti. Zi-
yaret sonrası açıklama yapan Başkanımız Ercengiz, 
“Bugün Meclis Üyelerimiz ile birlikte 3 Mahalle Muh-
tarımızı ziyaret ettik. Bağlar Mahallesi Muhtarımızın 
babasını geçirdiği rahatsızlık sonrası evinde ziyaret 
ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hızır İlyas 
Mahallemizde başlattığımız Asfalt çalışmalarımızı 
inceleyerek muhtarımızdan bilgi aldık. Geçtiğimiz 
günlerde elim bir tren kazası sonrası baş sağlığı di-
lemek üzere Menderes Mahallesi muhtarımızı yerin-
de ziyaret ettik. Muhtarlarımızın çalışmalarımızdan 
duyduğu memnuniyeti ifade etmeleri bizleri mutlu 
etti. Kendilerine bizleri ağırladıkları için teşekkür 
ediyorum” dedi.

Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, Meclis Üyeleri ile birlikte Menderes Mahallesi 
Muhtarı, Bağlar Mahallesi Muhtarı ve Hızırilyas Mahallesi Muhtarını ziyaret etti.
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Serenler Otelde emekli öğretmenler onuruna düzenlenen 
yemeğe Burdur Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanımız 
Ali Orkun Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz, Yeşilova Beledi-

ye Başkanı Mümtaz Şenel, Önceki dönem Belediye Başkanı 
Sebahattin Akkaya, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, İYİ Parti İl 
Başkanı Faruk Erkan, CHP Merkez İlçe Başkanı Serkan Şim-
şek, CHP Kadın Kolları Başkanı Ziynet Gezer, Meclis üyeleri ve 
emekli öğretmenler katıldı.

Başkanımız Ercengiz yemekte yaptığı konuşmada “Gele-
neksel vefa yemeğinde yine bir aradayız şükürler olsun. Ge-
çen yıl maalesef salgın nedeniyle yapamamıştık. Hatta tam da 
bu günlerde Antalya Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesinde Ko-
rona tanısıyla maalesef bende hasta olarak yatıyordum. İnşal-
lah dedim güzel günler görürüz yeniden ayağa kalktığımızda 
yine bir araya geliriz. Bu pandemi belasından kurtulup yine 
Burdur halkı ile güzel etkinlikler yaparız diye dua etmiştim. 
Bugün sizleri burada görmekten son derece mutluyum. Kasım 
1928’de Millet Mekteplerinin açılması ve Başöğretmenlik un-
vanının Gazi paşaya verilmesi ile birlikte topyekûn bir okuma 
yazma seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik her bir öğretme-

nin bir mum gibi kendi yöresine giderek aydınlattığı önemli bir 
sürece dönüştü. Köy Enstitülerinden öğretmen okullarına ar-
dından Eğitim Enstitülerine Eğitim Fakültelerine dönüşen bir 
süreci yaşadık. Bugün ülkemizin aydınlık geleceğinin güven-
cesi olan öğretmenlerimiz sayesinde sizlerin sayesinde bizler 
meslek sahibi olduk. Bu görevleri Cumhuriyetin bir fazileti ola-
rak yapıyoruz. Ben bir öğretmen çocuğu olarak hem meslek 
hayatım başlarken hem de bu göreve talip olurken kıymetli 
annem bir söz verdim. Bir öğretmen çocuğunun gerektirdi-
ği tüm özellikler ile ben bu görevleri yapmak için çaba sarf 
edeceğim dedim. Çünkü bir öğretmenin yanlış yapma şansı 
yoktur. Emekli de olsa ne kılına kıyafetine nede yaşam tarzı-
na borç verme şansı yoktur. Öğretmen ömür boyu öğretmen-
dir. Bir öğretmenin yetiştirdiği tüm öğrencileri de ona yakışan 
evlatlar olmak zorundandır. Bu bilinçle bu görevleri yapmaya 
çalışıyor ve gayret ediyorum. İyi ki sizler bizleri yetiştirdiniz 
ve bundan sonraki öğretmenlerimizden de “Fikri Hür Vicdanı 
Hür İrfanı Hür” nesiller yetiştirmelerini kendilerinden rica edi-
yorum” diye konuştu. 

Burdur Belediyesi tarafından 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle emekli öğretmenler 
onuruna yemek verildi.
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Ziyaretlere CHP İlçe Başkanı Serkan Şimşek ve İl Genel 
Meclis Üyesi Hakan Açar da Başkanımız Ercengiz’e eşlik 
etti.

Başkanımız Ercengiz geçtiğimiz günlerde Taşkapı Köyün-
de meydana gelen yangında evi zarar gören Yılmaz Çevik’i 
ziyaret etti. Ziyarette Başkanımız Ercengiz “ Geçtiğimiz gün-
lerde ahır ve evinde yangın çıkan Taşkapı’lı hemşerimiz Yılmaz 
Çevik’i Merkez ilçe Başkanımız ve İl Genel Meclisi üyemiz ile 
birlikte ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” dedi.

Taşkapı Köyü ziyareti sonrasında Kayaaltı Köyüne geçen 
Başkanımız Ercengiz Kahve ziyareti gerçekleştirdi. Kahve zi-
yaretinde vatandaşlarla sohbet eden Başkanımız Ercengiz 

“Kahve kalabalıktı sohbete ortak olduk sohbet ettik. Maalesef 
maliyetler nedeniyle ekip diken sayısı çok azalmış.2022 zor 
geçecek önlem almalıyız” dedi.

Başkanımız Ercengiz Kayaaltı Köyü ziyareti dönüşün-
de yol kenarında bulduğu yavru 2 köpeği Burdur Belediyesi 
Geçici Hayvan Bakımevine getirdi. Başkanımız Ercengiz, “Ka-
yaaltı Köyü dönüşünde iki yavru annesini kaybetmiş ıslanmış 
ve açlardı. Ana yola çok yakında adeta ölümün kıyısındalardı. 
Önce arabada olan krakeri yedirmeye çalıştık sonra da onların 
bakımını yapacak sıcak yuvası yani Belediyemizin barınağına 
teslim ettik. Şansları yardım etti onlar kurtuldu lütfen bu şekil-
de yavruları bulursanız barınağa teslim edin” dedi. 

Ankara’da düzenlenen Sodem toplantı sonrası Burdur’a dönen Belediye Başkanımız 
Ali Orkun Ercengiz, ayağının tozuyla Burdur’da ziyaretlere devam etti. 
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Başkanımız Ercengiz, meclis üyeleriyle Armağan İlci 

ve Aydınlıkevler Mahallelerindeki semt pazarlarını 

gezdikten sonra yaptığı açıklamada “Bugün Arma-

ğan İlci Mahallesi ve Aydınlıkevler Mahallerimizde kurulan 

semt pazarlarımızı Muhtar ve Meclis üyelerimizle ziyaret 

ettik. Pazarda esnaf ve vatandaşlarımız ile sohbet ettik. 

Armağan İlci Pazarımız ilk kurulduğunda dört tezgah var-

dı şimdi neredeyse sonu gözükmüyor. Pazarları gezdiği-

miz de satıcı da alıcı da çok ancak alışveriş istenildiği ka-

dar hacimli değil, maalesef fiyatlar pahalı” dedi.

Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz, Meclis Üyeleri ile birlikte Armağan İlci Pazarı 
ve Aydınlıkevler’de kurulan semt pazarlarını gezdi.
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25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde Isparta ilinde yapılan 
Taekwondo Siyah kuşak sınavlarında,

Sadık Ergün Siyah Kuşak 3.Dan, Azra Nur Polat-

kan Siyah Kuşak 1.Dan, Tuana Ergün Siyah Kuşak 1.Pum ve 

Asya Ergün Siyah Kuşak 1.Pum oldular.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız Ali 

Orkun Ercengiz “Taekwondo Spor Kulübümüz Isparta ilin-

de yapılan Taekwondo Siyah kuşak sınavlarında İlimizi ve 

Belediyemizi temsil etti. İlimizin adının başarı ile anılmasını 

sağlayan her sporcumuz bizleri gururlandırıyor. Burdur Be-

lediyesi olarak imkânlarımız dâhilinde tüm spor branşların 

da destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

Burdur Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü Antrenö-

rü Erdem Durmaz “Siyah kuşak sınavlarına hazırlandık ve 

çok çalıştık. Sporcularımız emek verdiler. Ben hepsini teb-

rik ediyorum.2022 yılın da katılacağımız Minikler, Yıldızlar, 

Ümitler ve Gençler Türkiye Şampiyonasına,  Türkiye Po-

omsae Şampiyonasına ve 9.Uluslararası Turkısh Open Po-

omsae Şampiyonasına hazırlıklarımız devam ediyor. Bu sü-

reçte bizlere hep destek olan Burdur Belediye Başkanımız 

Sayın Ali Orkun Ercengiz’e, Başkan Yardımcımız Ali Say’a 

Taekwondo Kulüp Koordinatörümüz Sayın Sadık Ergün’e 

ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde Isparta ilinde yapılan Taekwondo Siyah kuşak sınavla-
rında, Burdur Belediyesi Taekwondo Spor Kulübü sporcularımız ilk Siyah Kuşaklarını 
ve terfilerini aldılar.
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Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından MAKÜ Kon-
ferans ve Sergi Salonunda akademik ve idari personele 
‘Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri’ temel eğitimi ve-

rildi. MAKÜ Personeli, verilen yangın önleme ve söndürme eği-
timi ile olası bir yangında neler yapılması gerektiğini öğrendi. 
Yangın anında yapılması gerekenler teorik eğitimin ardından uy-

gulamalı olarak aktarıldı. Teorik eğitimin ardından salon dışına 

çıkan personel, kontrollü yakılan ateşe yangın söndürme tüpleri 

ile müdahale ederek yangını söndürdü. Bu sırada gerçeği arat-

mayan görüntüler ortaya çıktı. Personele teorik ve uygulamalı 

eğitimi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak ve İtfaiyeciler verdi.

MAKÜ akademik ve idari personeline yangın önleme 
ve yangın söndürme eğitimleri verildi. Personel, ger-
çeği aratmayan sahnelerle yangına müdahale etti.
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Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanımız Ali 
Orkun Ercengiz, “Sayın Valimizin Başkanlığında ge-
çen hafta yaptığımız toplantıda Devlet Demir Yolları 

tarafından bariyerlerle demiryolunun tamamen kapatılması 

ve belirlenen 2 noktadan da 2 Mahallemizi birleştirecek alt 

geçit yapılmasına karar verilmişti. Burdur Belediyesi ola-

rak haftanın ilk iş gününde Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı 

ekiplerimizi yönlendirdik. Ekiplerimiz en kısa sürede çalış-

malarını tamamlayarak yaya geçişin güvenli hale getirilme-

sini sağlamış olacağız. Yaya geçidi tamamlandığında tüm 

yurttaşlarımızın özellikle okula giden yavrularımızın altgeçi-

di kullanarak tren yolunu geçmelerini rica ediyorum. Önceli-

ğimiz can” diye konuştu.

Burdur Belediyesi, geçtiğimiz günlerde elim bir tren kazası sonucu bir vatandaşımızın 
hayatını kaybettiği tren yolu güzergâhında çalışmalara başladı.
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