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İÇİNDEKİLER

Sevgili Bucaklılar;

Şüphe yok ki, 30 Mart Yerel 
Seçimleri ülkemiz genelinde 
hayırlara vesile oldu. Birçok il ve 

ilçe gibi sizler de tercihinizi hizmetin 
devam etmesinden yana kullandınız 
ve bizleri göreve getirdiniz. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta ifade 
ettiği bir gerçek var. O da, bizlerin, 
aziz milletimize efendilik yapmaya 
değil hizmet etmeye geldiğimiz 
gerçeğidir. Dolayısıyla bizlere verilen 
destek de öncelikle hizmetin sürmesi 
için verilmiştir. Bu vesileyle, seçim 
sürecindeki desteklerinden ötürü, AK 
Parti Bucak İlçe Teşkilatı’ndaki dava 
arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. 
Bucak’taki yeni hizmet dönemine 
bu bilinçle giriyoruz. Bunun dışında, 
yine seçimler göstermiştir ki, millî 
iradeyi ve milletin egemenliğini hiçbir 
iç ve dış tehdit sarsamayacaktır. 
Çünkü Ak Kadroların artık 
gelenekselleşen hizmetinin 
aksamasına evvela milletimiz razı 
değildir. Seçim sonuçları da bunun en 
güzel kanıtıdır.
Nisan’ın ilk haftasından itibaren 
Bucak’ta yoğun günler yaşandı. 
Belediyemizin tüm
hizmetleri kesintisiz devam etti. 
Bir taraftan Belediye Meclisimiz 
yeni üyeleriyle göreve başlarken 

öbür taraftan Belediye Başkan 
Yardımcılarımız ve görev dağılımları 
da netleşti. Diğer taraftan yeni 
muhtarlarımız mazbatalarını 
alarak mahalle mahalle yayılan bir 
dinamizm ve enerjiye imza attılar. 
Birlik ve beraberlik için daha güçlü bir 
ilçe havası kazandı Bucak.

Kıymetli Bucaklılar;
Mazbatamızı aldığımız günden 
itibaren yoğun bir ziyaretçi trafiğine 
şahit olduk. Başta siz değerli 
Bucaklılar olmak üzere yurt içi ve yurt 
dışından çok sayıda kişi yeni hizmet 
dönemi sevincimize ortak olmak 
adına Belediyemize geldi.  Hizmet 
belediyeciliğini, Bucak halkıyla 
buluşturmak için ben ve ekibim var 
gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. 1 
yıl gibi kısa bir sürede siz kıymetli 
vatandaşlarımıza verdiğimiz 
sözleri bir bir gerçekleştirmeye 
çalıştık. Asfaltlamada rekor kırdık. 
Alt yapıda büyük değişime imza 
attık. Yeni yollar, yeni kavşaklarla 
vizyon belediyeciliğiyle Bucaklı 
vatandaşlarımızı tanıştırdık. Spora 
ve sporcuya büyük destek verdik. 
Kültürel ve sosyal etkinliklerde 
öncü ilçe olduk. Vatandaşlarımızın 
her daim yanında olmaya özen 
göstererek, gıda bankası, giyim 
reyonu ve yaşam evini siz Bucaklı 

vatandaşlarımızın hizmetine 
sunduk.  Ramazan etkinlikleri ile 
vatandaşlarımızda hoş anılar bıraktık. 
Kamyon ve tırlar için alternatif 
çevre yolu, sanayi yolu, doğalgaz 
çalışmaları, parke döşeme çalışmaları, 
su ve kanalizasyon çalışmaları, 
ağaçlandırma ve yeşillendirme 
çalışmaları, mezarlıklara bakım, 
arıtma tesisi, kapalı Pazar yeri, üçgen 
kavşak çalışması ve Bucak Salebi 
marka çalışması ile “Mutlu Bucak” 
için var gücümüzle çalışmaya devam 
ediyoruz. 

Değerli Bucaklılar;
Öncelikle kadirşinas Bucaklılara 
hizmet etme fırsatı bana verdiği 
için Rabbime ve sizlere sonsuz 
şükranlarımı sunuyorum. Bu 
kutlu dava ve yürüyüşte bizlerden 
hiçbir zaman desteği esirgemeyen 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız 
Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na 
ve Burdur’un yiğit evladı 
Milletvekilimiz Sayın Bayram 
Özçelik’e teşekkürü borç biliyorum. 
Bu vesileyle desteğiniz ve güveniniz 
için teşekkürlerimi sunarken “Mutlu” 
Bir Gelecek İçin Bucak’ın emin ellerde 
olduğunu bilmenizi istiyorum.
Selam ve saygılarımla...

BUCAK
emin 
ellerde...Süleyman MUTLU
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BirlikteBiz
“Ben Bu 

toprakların 
çocuğuyum. 
Sizden 

biriyim göreve başladığım 
günden bugüne mesaimin 
büyük bir bölümünü 
sizlerle geçirdim. Bundan 
böylede aranızda olmaya 
devam edeceğim”. Bucak 
Belediye Başkanı Süleyman 
Mutlu seçimlerden sonra 

‘Başkanım tebrik ederim. 
Hayırlı uğurlu olsun. Bucak 
sizinle gurur duyuyor’, 
diyen vatandaşlarımıza 
buradan bir kere daha 
sesleniyorum. Asıl biz 
sizlerle, Bucaklılarla gurur 
duyuyoruz” dedi.“30 Mart’ta milletin iradesi tecelli etmiştir.

Bize güvenen ve gönlünü açan herkese
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.”
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BUCAK
Feshane’ye
Damgasını vurdu
“Marka ilçe: 

Bucak” 
idealini 

gerçekleştirmek için yoğun 
mesai harcayan Bucak 
Belediyesi İstanbul Feshane 
Uluslararası Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen Burdur 
Tanıtım Günleri’ne çıkarma 
yaptı.

Tanıtım günleri 
kapsamında açılan 
Bucak standı ziyaretçi 
akınına uğradı. Kötü hava 
şartlarına rağmen, hafta 
sonu tatilinin ilk gününde 
İstanbulluların yoğun ilgi 
gösterdiği Bucak standı, 
ziyaretçilerini ağırlamakta 
zorluk çekti. 

Başbakan Yardımcısı Prof.
Dr.Numan Kurtulmuş, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı 
İdris Güllüce, Orman ve 
Su işleri Bakanı Veysel 
Eroğlu, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik  ve çok sayıda 
vatandaş Bucak standını 
ziyaret ederek Bucak ve 
Bucak Salepi hakkında 

bilgi aldı. Bucak Belediye 
Başkanı Süleyman Mutlu 
“Kamu Kurum-Kuruluşları 
ve STK’larımızla birlikte 
Bucak’ımızın etkin 
tanıtımını İstanbul’da da 
gerçekleştirdik. Hedefimiz 
Bucak’ı marka yaparak 
dünya kenti yapmaktır,” 
dedi. 



98 Bucak Belediyesi tarafından, 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehdi Eker’in de 

katılımıyla 101 bin adet fidan 
dağıtımı gerçekleştirdi. 
Belediye Başkanı Süleyman 
Mutlu, ağaç kesimi yapan Yalova 
Belediyesi’ni eleştirerek, “Onlar 
ağaç keserken, biz Ak Partili 
belediye olarak fidan dağıtımı 
yapıyoruz” dedi. Bucak Belediyesi 
önünde yapılan dağıtım 
töreninde konuşan Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehdi 
Eker, “Yeşil Bir Bucak” sloganı 
ile yola çıkan Bucak Belediye 
Başkanı Süleyman Mutlu’ya 

teşekkür etti.
101 bin fidan dağıtımı 
kapsamında 76 bin mavi selvi, 
10 bin fıstık çamı, 10 bin sofora 
fidanı, 3 bin kestane ve 2 bin 
kara selvi fidanı vatandaşlara 
ücretsiz olarak dağıtıldı.
Bucak Belediyesi bundan sonra 
program ve etkinliklere katılan 
misafirlerine plaket yerine kendi 
adlarına meşe tohumu dikimi 
gerçekleştirme kararı aldı.
Yeşil Bucak, Mutlu Bucak ideali 
için,  şehir içi ve şehir dışında 
belediyenin ağaçlandırma 
çalışmaları aralıksız devam 
ediyor. 

Yeşil Bir

için

dağıtıldı

BUCAK
101BİN
FİDAN



1110
Asfaltlamada

Bucak
Belediyesinde

REKOR
Bucak Belediyesi 2014 yılı 

için hedeflediği 15 bin 
ton asfalt serme hedefini 

aşıp 19 bin ton asfalt serme 
ile rekora imza attı. Bucak 
Belediyesi, Alaattin Mahallesi 
Hökez Caddesinde (Köle 
mezarlığı altı) 8100 m², 201 ve 
54 sokakta 1740 m² toplamda 
9840 m2, Barbaros Mahallesi 
İsmail Sarı Rehabilitasyon 
Merkezi Mustafa Özkan 
Caddesi üzerinde 2000 m², 
Yunus Emre Mahallesi Yeni 
Tokiler yolunda 500 m², Sanayi 
Mahallesi 2714 sokakta 2100 
m², Çamlıca mahallesi Gazi 

caddesinde 45600 m², Çavuşlar 
Mahallesi 3055 sokakta 1920 
m², Konak Mahallesinde 22000 
m² olmak üzere genel toplamda 
100.000 m² sıcak asfalt ve 
65000 m²  asfalt serme işi 
gerçekleştirdi. 
Toros Doğalgaz, AKEDAŞ, 
Telekom vb. kurumlar 
tarafından bozulan asfalt yollar 
ve kaldırımların yama ve tamiri 
ekiplerimizce en kısa zamanda 
onarıldı. Mevsim şartları 
sebebiyle bozulan yollar tamir 
edildi. Onarılması mümkün 
olmayan yolların asfaltı 
tamamen kazınıp, yeniden 

asfalt döküldü. Sökülen asfalt 
kırığı ise ihtiyaç duyulan ve 
asfalt olmayan yollara serilip 
sıkıştırılmak suretiyle zayi 
olmaktan kurtarıldı.
Bucak Belediyesi Fen işleri 
Müdürlüğü yeni asfalt ve yol 
çalışmasına başlamadan önce 
ilgili tüm altyapı kuruluşları 
(Toros Doğalgaz, AKEDAŞ, 
Telekom vb.) ile koordinasyona 
geçerek, bu kuruluşlar 
tarafından yapılması gereken 
tüm altyapı çalışmaları 
tamamlatılıyor. 
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Tapu ve Kadastro
Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile 
Modern Belediyecilik BUCAK

BELEDİYESİ’NİN

TEKEL Depoları

Bucak Belediyesi, daha hızlı 
ve etkin hizmetler sunmak 
amacıyla Tapu ve Kadastro 

Müdürlüğü ile protokol imzaladı. 
Kısa adı TAKBİS olan Tapu ve 
Kadastro Bilgi Sistemi ile bütün 
verilerin elektronik ortamda 
Bucak Belediyesiyle paylaşılması 
amaçlanıyor.
Bucak Belediye Başkanı Süleyman 
Mutlu, İlçe Tapu Müdürü Ünsal Güler 
ile birlikte protokolü imzalayarak 
hizmetlerin kalitesini arttıracak bilgi 

sisteminin vatandaşların işlerini 
kolaylaştıracağını söyledi.
Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile 
yürütülen sistemle beraber bilgi 
ağının genişleyeceğini belirten 
Belediye Başkanı Mutlu, şunları 
söyledi: “İşyeri açma ruhsatı, ilan-
reklam-emlak vergileri, kamu 
mallarının tespiti ile her türlü tapu 
işleminde Tapu Müdürlüğü ile 
sürekli yazışmalarımız oluyordu. Bu 
yazışmalar hem zaman, hem emek, 
hem de maddi kayıplara yol açıyordu. 

Protokol ile birlikte işlemler, online 
sistemle daha hızlı ve güvenli bir 
şekilde yapılabilecek” dedi.
İmzalanan protokol ile birlikte Bucak 
Belediyesi bünyesindeki İmar ve 
Şehircilik, Ruhsat ve Denetim, Plan 
ve Proje, Emlak İstimlak, Fen işleri, 
Park ve Bahçeler, Yapı Kontrol ve 
Mali Hizmetler Müdürlükleri başta 
olmak üzere bütün birimlerinde 
on-line olarak kullanılacak bilgiler ile 
zaman kaybına neden olan bürokratik 
işlemler ortadan kalkacak.

Bucak İlçesi Barbaros Mahallesi 
114 ada, 14 nolu parselde 
bulunan Tekel Depoları 

Bucak Belediye Başkanlığına tahsisi 
gerçekleştirildi. 
İlçemizde daha önce Adalet 
Bakanlığı’na tahsis edilen toplamda 
10.814,00  m2 yüzölçüme sahip 
Tekel depolarımızın, Özelleştirme 
Yüksek Kurulunun 2014/133 
nolu kararı, Başbakanımız Ahmet 
Davutoğlu’nun olurlarıyla birlikte, 
Bucak Belediyemize tahsis edilmesini 
sağladık. 

Tahsis kararından duydukları 
memnuniyeti dile getiren Bucak 

Belediye Başkanı Süleyman Mutlu 
“Göreve geldiğimiz günden bu güne 
ekiplerimizle birlikte ilçemiz için çok 
önemli çalışmalara imza atıyoruz. 
İlçemiz Barbaros Mahallesi 114 Ada, 
14, 15, 16 nolu parsellerde bulunan 
Tekel Depoları Başbakanımızın 
oluruyla Belediyemize tahsis edildi. 
Bu tahsislerin gerçekleşmesinde 
büyük emeği olan Milletvekilimiz 
Bayram Özçelik’e, Tahsisi 
gerçekleştirilmesinde büyük katkısı 
olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a Genel Başkanımız, 
Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na, 
Başbakan Yardımcımız Ali Babacan’a, 
Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ’a, 

Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris 
Güllüce’ye Maliye Bakanımız Mehmet 
Şimşek’e ve Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanımız Lütfi Elvan’a 
ve Ak Parti İlçe Başkanı Emrullah 
Ünal’a Bucak halkı adına teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
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Her kesimden 
vatandaşımızın yerel 
hizmetlere katılmasını 

sağlamak amacıyla yoğun bir 
çalışma başlatıldı. Bu amaçla Sivil 
Toplum Kuruluşların yönetime 
katılmalarını sağlamak için 
Kent Konseyi kuruldu. Mahalle 
muhtarlarıyla düzenli toplantılar 

yapılıyor. Düzenlenen “Halk Görüş 
Saati” uygulamasıyla vatandaşlarla 
başkanlık makamında tek tek 
görüşülerek talep ve şikâyetler 
dinleniyor. Esnaf ve mahalle 
ziyaretleriyle vatandaşın 
ayağına gidilerek görüş, talep 
ve şikâyetleri dinlenerek çözüm 
üretilmeye çalışılıyor. Çözüm 

odaklı Belediyecilik toplantılarıyla 
kentteki işadamları, mimar, 
mühendisler, minibüsçüler ve 
esnafla bir araya gelinerek kentin 
dinamikleri harekete geçiriliyor.
Başkan Mutlu, Bucak 
Belediyesinin kapılarının herkese 
açık olduğunu söyledi. 

Hep Birlikte
yönetiliyor
BUCAK

Bucak kenti içinde yer 
alan ve günümüz 
şartlarında yetersiz 

olan açık pazar alanı 
kapalı pazar alanına 
dönüştürüldü. Modern 
Kapalı Pazar inşaatı 9.825 
milyon Tl sözleşme bedeli 
ile ihale edildi. %9,25 Tl 
sözleşme artışı ve KDV’si 
ile birlikte kapalı pazarın 
toplam maliyeti 12,665 
milyon Tl’yi buldu.

Haftanın bir günü 
kentin en etkin ticaret ve 
sosyalleşme alanlarından 
biri olan pazaryerlerinin, 
diğer 

günlerde de etkin 
kullanımının sağlanması 
üzerine geliştirilmiş bir 
proje hazırlanarak içinde 
katlı pazar yeri, kapalı 
otopark, çok amaçlı 
salon, kiralanabilir ticari 
dükkânlar ile desteklenmiş 
Kapalı Pazar yerinin ilk 
etabı hizmete alındı.  
Kapalı Pazar yerinin 1. 
katında, 206 sebze-meyve, 
66 üretici, 9 peynirci, 12 
yumurtacı, 15 kuruyemişçi,

8 balcı ve 6 balıkçı faaliyet 
gösterecek. 2.katta ise 155 
tuhafiye ve 45 hırdavatçı 
hizmet verecek. Kapalı 
Pazar yerinde 25 dükkan 
ihaleyle kiraya verilmiş 
durumdadır. Pazar 192 
araçlık modern otoparka 
sahiptir.
Alaattin Mahallesine de 
yeni Pazaryeri yapılacağını 
belirten Başkan  
Mutlu 

“İlçemiz Alaattin 
Mahallesinde Organik 
Ürünler Pazarı kurmayı 
hedefliyoruz. Böylece 
halkımızın sadece organik 
ürünleri alabileceği 
bir pazarı Bucak’ımıza 
kazandırmış olacağız.”dedi 

KAPALI PAZAR YERİ

Burdur’un
en modern 

BUCAK’TA
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Bucak Belediyesi, araç parkına 
yeni araçlar alarak büyüyor. 
Bucak Belediye Başkanı 

Süleyman Mutlu, göreve başladığı 
5 Nisan 2013 tarihinden itibaren 
belediyeye kazandırdığı, 1 adet Cat 
marka ekskavatör, 1 adet 2014 model 
yol süpürme aracı ve 2 adet  2015 
model Ford Tourneo marka binek 
aracı ile belediyenin hizmet kalitesini 
arttırıyor. Ayrıca Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın destekleriyle 1 adet 
itfaiye aracının satın alma işlemleri de 
devam ediyor.

Başkan Mutlu, “Bucak halkına daha iyi 
ve kaliteli hizmet vermek için makine 
parkımızı sürekli yeniliyoruz. Yeni 
araç ve alımlarımızı bundan sonra da 
sürdüreceğiz. Biz hizmetlerimizi Bucak 
halkı ile birlikte yapıyoruz. Bucak halkı 
en iyisine layıktır.” dedi.  

Araç Parkı
Büyüyor

Bucak Belediyesinin iştiraki 
olan Belpaş AŞ. şehir içi 
çöp toplama ve Fen işleri 

ihalelerini kazanarak 175 çalışanı 
ile birlikte Bucak Belediyesine 
katkı sağlıyor. Belpaş AŞ. Son 
olarak Bucak Belediyesine 2014 

model yol süpürme aracı,  CAT 
Marka Ekskavatör ve 2 adet 
2015 model Ford Tourneo araç 
kazandırdı. Bucak Belediye 
Başkanı Süleyman Mutlu “Belpaş 
AŞ.nin bugün 2 adet benzin 
istasyonu var. Şirlek yolunda         

3. Benzin istasyonumuzu açıyoruz. 
Vatandaşlarımızın, Belpaş AŞ.’ye 
ait benzin istasyonlarını daha 
fazla tercih etmelerini bekliyoruz. 
Buradan elde edilen gelirler 
Bucak’ımıza hizmet olarak geri 
dönüyor” dedi. 

BELPAŞ
kazanıyor,

kazanıyor...
BUCAK
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Bucak Belediyesi tarafından 
kurulan aşevi ile birlikte 
ihtiyaç sahipleri ve 

üniversite öğrencileri sıcak yemeğe 
kavuştu. Bucak Belediyesi Nisan 
ayından itibaren her gün düzenli 
olarak evde bakıma muhtaç 200 
kişiye, ihtiyaç sahibi 300 aileye 
2 çeşit sıcak yemek dağıtımı 
gerçekleştiriyor. Aşevinden taziye 
evlerine de yemek verilerek bir 
nebze olsa acılar paylaşılıyor.

Aşevinden 10.000 kişilik Aşure
Bucak Belediyesi Aşevinde 
hazırlanan yaklaşık 10 bin kişilik 
aşure belediye önünde açılan 
stanttan dağıtıldı. 
Belediye Başkanı Süleyman Mutlu, 
“Muharrem ayı ve Aşure Günü 
dolayısıyla yüz yıllardır süregelen 
geleneğimizi bizler ilçemizde 
yaşatmaya çalışıyoruz. Belediye 
olarak hazırladıkları aşureyi 10 
bin kişiye dağıtacaklarını ifade 

eden Mutlu, “Bunun 6000 kişilik 
kısmını Bucak meydanında, 4000 
kişilik aşureyi de dağıtılmak 
üzere Sanayi sitemize gönderdik. 
Önümüzdeki sene de inşallah 
organize sanayi bölgemiz de bu 
dağıtımı yapacağız” dedi. 

İhtiyaç Sahiplerine
Sıcak Yemek Veriliyor

AŞEVİ ile

Bucak Belediyesi tarafından 
başlatılan 7.135 Milyon TL 
değerindeki  Arıtma Tesisi 

çalışmaları tamamlandı.
Kanalizasyon atıklarının modern 
bir tesiste arıtılacağını ifade 
eden Belediye Başkanı Süleyman 
Mutlu, “Büyüyen ilçemizin en 
önemli ihtiyaçlarından olan 
Arıtma Tesisimiz hükümetimizin 
de yardımları ile tamamlandı 
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 

500 Bin TL Hibe Desteği alındı). 
Büyük arıtma ve temizleme 
havuzları olan tesisimizi modern 
cihazlarla donattık. Şuanda 
tesisimiz 0,30 TL m3 arıtma 
maliyeti ve %90’ın üzerinde 
kimyasal ve biyokimyasal oksijen 
ihtiyacı giderimi ile verimli bir 
şekilde çalışıyor. Hedefimiz,  
Sağlıklı Bucak, Mutlu Bucak.” 
dedi. 

7 Milyon TL’lik
Arıtma Tesisi
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Parke Döşemesi
Aralıksız Sürüyor

Alt Yapıda Büyük Değişim
Güçlü Altyapı,
“Mutlu Bucak”Daha temiz ve yaşanılabilir 

Bucak için çalışmalarını 
aralıksız sürdüren 

Belediyemiz Çamlıca Mahallesi’nde 
bulunan eski asfalt şantiyesindeki 
asfalt üretim faaliyetini vatandaşın 
rahatsız olmasından dolayı 
durdurarak burada bulunan parke 
üretim tesisini ise geçici bir süreliğine 
Mehmet Akif Mahallesindeki eski 
kademe alanına taşıdı. “Bucak Mutlu 
Olacak” sloganı ile yola çıkan Bucak 
Belediyesi bugüne kadar, Karayvatlar 
mahallesi 947 sokak Pazar inşaatı 
yanı Erk düğün salonu caddesi, 
Çavuşlar Mahallesi 2727 sokakta, 
Cami mahallesi 319,327 ve 338 
sokak, Sanayi Mahallesi SSK yanı, 
2904,2905 ve 2907 sokak, Fatih 
mahallesi Hüseyin Türker Okulunun 

bahçesi, Yunus Emre Mahallesi 808 
ve 830 sokakta, Yeni mahalle 1641 
sokakta-Atilla Mahallesi Galericiler 
sitesi önü, Yörükler Mahallesi, 
Tepecik Caddesi 3002 ve 3003 
sokak, Barbaros Mahallesi İncirhan 
Caddesinde-Barbaros Mahallesi 2139 
ve 2154 sokakta, Çavuşlar Mahallesi 
3035 ve 3049 sokakta, Çamlıca 
mahallesi 1728 sokakta yeni düğün 
salonunun bahçesine belediye ekipleri 
tarafından parke döşenmiştir. 
Toplamda 21.000 m² parke ve 3850 
m Bordür yapımı gerçekleştirdi. 

Parke yapımı için Pazar Mahallesi 
Barutlu caddesinde TEDAŞ 
çalışmalarını tamamlayarak içme 
suyu yenileme çalışmalarına başlandı.
2015 yılında hava şartları uygun 

olduğunda alt yapısı tamamlanmış 
olan sokaklara parke çalışmalarına 
hız verilecek ve 30.000 m² yollarımız 
parke olacak.
Belediye Başkanı Süleyman Mutlu 
“Bundan sonra halkımız hak ettiği 
rahata kavuşacak, her mevsim 
güvenli ve rahatça yürüyebilecek. 
Bununla birlikte Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızdan parke çalışmaları 
için 90 Bin TL’lik hibe desteği aldık.
”dedi. 
Bucak Belediyesi parke ve asfaltlama 
çalışmalarını 24 saat aralıksız olarak 
sürdürürken, Belediye Başkanı 
Süleyman Mutlu ve ekibi çalışmaları 
yerinde inceleyerek, çalışanlara 
destek veriyor. 

İçme Suyu İsale Hattı 
Yenileniyor…

Bucak Belediyesi her alanda 
çalışmalarına hızla devam 
ediyor. Bucak Belediyesi Su 

ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 
İçme Suyu İsale hattını yenileme 
çalışmalarına başladı. Bucak’ta içme 
suyu konusuna büyük önem veren 
ve bu yönde çok ciddi çalışmalar 
yapan Belediye Başkanı Süleyman 
Mutlu ve ekibi, bir yandan yeni içme 
suyu kaynakları ararken diğer yanda 
da mevcut su kaynaklarının isale 

hatlarını yeniliyor.
Başkan Mutlu “İlçemizin İçme 
suyunu sağlayan kaynaklarımızdan 
birisi olan Kikez mevkiindeki Kikez 
pompalarından ilçe merkezine 
gelen isale hattımızda yenileme 
çalışması yapıyoruz. Kikez Mevkiinde 
başlattığımız bu çalışmanın sadece 
boru bedeli 814.583.00 TL’dir. 
Çalışmalar tamamlandıktan sonra 
Bucak ovasında arıza sıkıntımızın 
kalmamasını hedefliyoruz” dedi. İlçe 
merkezinde ki çalışmalara da değinen 
Başkan Mutlu “Su ve Kanalizasyon 

Müdürlüğümüze bağlı ekipler hem 
arıza hem de yenileme çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor.  Bugüne 
kadar altyapıda kullanılan borular 
için toplamda 1,5 Milyon TL’nin 
üzerinde bir harcama yaptık. İsale 
hatlarımızdaki su kaybını en aza 
indirebilmek için çalışmalarımız 
bundan sonrada devam edecek.”
dedi. Bucak Belediyesi, son 1 yılda 
yaklaşık 5 km.lik kanalizasyon yapım 
işi gerçekleştirdi. 

Alaattin mahallesi çevre hattı (140*16 PVC) 2600 mt
Alaattin mahallesi köle mezarlığı (110*16 PVC) 2880 mt
Çamlıca mahallesi tekel arkası (110*16 PVC) 120 mt
Barbaros mahallesi Orhan topay (110*16 PVC) 138 mt
Atilla mahallesi kervan cad. (110*16 PVC) 960 mt
Organize sanayi bölgesi eski köy (110*16 PVC) 936 mt
Atilla mahallesi Deliktaş yolu (110*16 PVC) 2440 mt
Alaattin mahallesi köle mezarlığı yanı (110*16 PVC) 180 mt

Çamlıca mahallesi Besler düğün salonu(110*16 PVC) 138 mt

Alaattin mahallesi yeni muhtar evi yanı (110*16 PVC) 168 mt
Onaç mahallesi Ünallar yemek üstü (110*16 PVC) 180 mt
Sanayi mahallesi Bereket evleri üstü (110*16 PVC) 240 mt
Hastane önü derede (6’’ 30 luk Çelik boru ) 120 mt
Atilla mahallesi kikez mevkii(450*25.PE100) 1450 mt
Sanayi mahallesi sanayi yolu
120*16PVC+140*16pvc
160*16 pvc+450*25pe 100
6’’300* çelik boru

2500 mt
8020 mt+5050 mt
2500 mt+1450 mt
120 mt

TOPLAM 17,140 mt

BORU DÖŞEMESİ YAPILAN YERLER

ÇORAK HARMAN YERİ-YAPILDI 130 METRE BAĞLANTI

ÇORAK HARMAN YERİ-YAPILDI 130 METRE BAĞLANTI

ÇORAK YALNIZ AĞAÇ-YAPILDI 130 METRE BAĞLANTI

1 ADET KİKEZ-YAPILDI 158  METRE BAĞLANTI

YENİ AÇILAN SONDAJLAR
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BUCAK
BUCAK SALEBİ
Marka kent,
Marka ürün oluyor...

Bucak’ın etkin tanıtımı 
için yoğun mesai 
harcayan Belediye 

Başkanı Süleyman Mutlu, 
“Bucak’ımızın ve Bucak 
salebinin tanıtımını, çarşı 
pazar değil hakiki Bucak 
Salebini konuklarına ikram 

ederek Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan 
yaptı. Bizde onun izinden 
giderek Marka İlçe idealinin 
temel dinamiklerinden 
biri olan Bucak Salebimizi 
markalaştırarak Bucak’ın 
adını tüm dünyaya 
duyurmayı hedefliyoruz” 
dedi.

Bucak Salebi
Meclise Girdi
Cumhurbaşkanımızın ülke 
gündemine duyurduğu 
Bucak Salebini, bütçe 
görüşmeleri yapan 

milletvekillerimize, Burdur 
Milletvekilimiz Bayram 
Özçelik’in önderliğinde 
TBMM’de dağıtımını 
gerçekleştirdik. Her alanda, 
her fırsatta Bucak Salebini 
ilçenin markalaşan bir 
değeri haline getirmeye 
çalışıyoruz. 
İlçemizi ziyaret eden tüm 
konuklarımıza Bucak Salebi 
ikram ediliyor.

Bucak Salebi ile Dünya 
Markası Yaratılıyor
Bucak Belediyesi, Ege 
Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü ile iş 
birliği yaparak Kültür Salep 
Yetiştiriciliği konusunda 
çalışmalar yapıyor. 
Yapılan çalışmalarla 
birlikte, Bucak’ta yetişen 
salebi Bucak’la birlikte 
markalaştırmak ve Salep 
Orkidelerinin tarla 
şartlarında üretimini 
sağlamak amaçlanıyor. 
Başkan Süleyman Mutlu; 
“Bu projeyle Bucak’ı marka 
şehir ve Bucak Salebini 
markalaşmış bir ürün 
yapmak için çalışıyoruz” 
dedi. 
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Bir tarih ve uygarlık kenti olan 
Bucak’ın var olan misyonuna 
katkı sunmak amacıyla 

çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler 
gerçekleştirdik. Vatandaşları 
bilgilendirmek, eğlendirmek ve 
sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katılımlarını sağlamak amacıyla 
düzenlediğimiz etkinliklere Bucaklı 
hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdi. 
“Kaliteli Yaşam Alışkanlıklarının 
Gücü” semineri, “Etkili İletişim” 
seminerleri,” El-Beşir” İlahi dinletisi 
ve semazen gösterileri ve ‘Dolunayda 
Akşam’ isimli tiyatro gösterisi ile her 
yaştan Bucak’lıyı kültürel ve sosyal 
etkinliklerde buluşturduk.

24. Sünnet Şölenini Düzenledik
Kültür ve Sanat Etkinlikleri 
kapsamında belediyemiz tarafından 

24.sü düzenlenen geleneksel Sünnet 
Şöleninde 110 çocuğumuzu sünnet 
ettirdik. Sünnet şölenimizi Kültür ve 
Turizm Bakanlığımızın destekleri ile 
gerçekleştirdik.

4. Şiir ve Müzik şölenini 
gerçekleştirdik
Belediyemiz tarafından 4. Şiir ve 
Müzik şölenini gerçekleştirdik. 
İki gün süren etkinliklerde geceye 
katılan Şair, ozan ve bestekârlar 
katılımcılara unutulmaz geceler 
yaşattı.

Okullara Yardım
Okullarımıza eğitici malzeme desteği, 
okullarımızın bahçe düzenleme ve 
yenileme, okul araçlarına ise mazot 
desteği sağlayarak bir nebzede olsa 
çocuklarımızın eğitimlerine katkıda 

bulunmaya çalıştık.

Ramazan Etkinlikleri
Belediyemiz tarafından Belediye 
meydanında ve kentin muhtelif 
semtlerinde gerçekleştirilen 
Ramazan şenliklerindeki kültürel, 
sanatsal ve sportif etkinliklere her 
yaştan Bucaklılar yoğun katılım 
gösterdi. Kurulan iftar çadırı ile her 
gün vatandaşlara sıcak yemek verildi. 
Bundan sonraki Ramazanlarımızda 
da etkinliklerimizi arttırarak devam 
edeceğiz.

Meslek Günleri
Bucak’ta meslek günleri kapsamında 
öğretmenlerimizle, avukatlarımızla, 
itfaiyecilerimizle, çiftçilerimizle ve 
diğer meslek erbaplarıyla birlikte 
olmaya özen gösterdik. 

Kültürel ve
Sosyal Faaliyetlerde
Öncü Kent:BUCAK
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Gıda Bankası,
Öğrenci Çamaşırhanesi ve
Kardeşlik Köprüsü Projesi ile

Kamyon ve Tırlar İçin 
Alternatif Çevre Yolu ile

Sosyal Belediyecilikte
Yeni Vizyon

İlçe Merkezindeki 
Trafik Azalacak

Bucak Belediyesi tarafından 
kardeşlik köprüsü projesi 
kapsamında, Pazar mahallesi 

Taşkaya iş hanında açılan öğrenci 
çamaşırhanesinin yanında ihtiyaç 
sahipleri için oluşturulan gıda bank 
ve kıyafet reyonu hizmete girdi. 
Merkezden bugüne kadar 300 aileye 
gıda, 250 aileye ise giyim yardımı 
yapıldı.

Bucak Belediye Başkanı 
Süleyman Mutlu; “Evlerinden 

uzakta yaşayan öğrencilerimiz 
için çamaşırhanemizde 
onların kıyafetlerini yıkayıp, 
ütüleyebilecekleri bir birim 
oluşturduk. Aynı zamanda veren 
elin alan eli görmeyeceği bir sistemle 
ihtiyaç sahiplerine yardımların 
aktarılacağı gıda bank ve kıyafet 
reyonumuz tüm halkımızın 
hizmetine sunuldu.” dedi.

Bucak Belediyesi Kardeşlik köprüsü 
projesi kapsamında açılan öğrenci 

çamaşırhanesinde öğrenciler 
çamaşırhaneye getirdikleri 
kıyafetlerini yıkatıp, kurutup 
ütülenmiş olarak alabilecekler. Yine 
Gıda Bank’ta hayırseverler tarafından 
bağışlanan gıdalar belirlenen ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılacak. Kıyafet 
reyonunda ise yine mağazalar 
ve hayırsever vatandaşların 
kullanmadıkları kıyafetlerle 
ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılacak. 

Bucak Belediyesi ve Orman 
İşletme Müdürlüğü ekipleri, 
Kumar Yaylası yolu ile Organize 

Sanayi Bölgesi arasında yol yapım 
çalışmalarına başladı.
Yeni açılacak yol sayesinde ağır tonajlı 
araçların ilçe trafiğini etkilemeden 
Organize Sanayi Bölgesi’ne gideceğini 
ifade eden Bucak Belediye Başkanı 
Süleyman Mutlu, “Bu yol ağır tonajlı 
kereste, mermer bloğu gibi malzeme 
taşıyan kamyonların güvenliği için iyi 

olacağı gibi, ilçe merkezindeki trafiğin 
azaltılması ve tonajlı araç geçişlerinde 
yaşanan sıkıntıların ortadan 
kaldırılması açısından da ilçemize 
büyük katkıları olacaktır.” dedi.

İlk etapta Kumar Yaylası yolu ile 
Organize Sanayi Bölgesi arasındaki 
4,5 kilometrelik bölümün yapımına 
başlandı. Daha sonraki aşamada ise 
Şirlek mevkiinden bu yola uzanan 
orman yolunun genişleterek bağlantı 

yapılması hedefleniyor. Çevre yolu 
projemize vermiş olduğu desteklerden 
dolayı Orman ve Su İşleri Bakanımız 
Sayın Veysel Eroğlu’na ilimiz Ak 
Parti Milletvekili Bayram Özçelik’e 
Isparta Orman Bölge Müdürü Mustafa 
Değirmenci’ye, Bucak Orman İşletme 
Müdürü Mehmet Karabacak’a ve Ak 
Parti Bucak İlçe Başkanı Emrullah 
Ünal’a teşekkür ederiz.    
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Türkiye’de ilk defa düzenlenen 
Muay Thai Eurolig 
müsabakaları ilçemizde yapıldı. 

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
8 farklı ülkeden 24 sporcu, 
antrenörleri ile birlikte Bucak ilçesine 
geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda açık 
havada kurulan ringe çıkan sporcuları 
izlemek için yaklaşık 10 bin Bucaklı 
vatandaş soğuk havaya rağmen 
müsabakaları takip etti. 

Bucak Belediyesi ve Türkiye 
Oryantiring Federasyonu tarafından 
düzenlenen Türkiye Oryantiring 
Şampiyonası Cem-Dilay Karmen etabı 
Bucak ilçesinde gerçekleştirildi. Sazak 
mevkiinde yapılan şampiyonaya 50 
ilden yaklaşık bin 200 sporcu katıldı.
Bucak Belediye Oğuzhanspor takımı  
yeni sezonda güçlendirilerek 3. lig 

hedefi koyuldu.
Bucak Belediyesi Oğuzhan Doğa 
Sporları Derneği kuruldu. Doğa 
sporlarını tek bir çatıda Bucak 
Belediyesi altında toplamayı 
amaçlayan dernek yaptığı 
etkinliklerle Bucak’a sportif açıdan 
hareketlilik kazandırdı.

Bucak Belediyesi Oğuzhanspor 
Kulübümüz bünyesindeki Türkiye 
Basketbol Federasyonu 12 dev adam 
basketbol okulları sporcularından 
oluşan Basketbol takımımız 2013-
2014 sezonu Basketbol küçük 
erkekler il şampiyonu olarak 
ilçemizin gurur kaynağı oldu. 
Burdur ilini temsilen Isparta’da 
düzenlenen Teakvando 
Şampiyonasına, Bucak Belediyesi 
Oğuzhan Doğa Sporları Tekvando 

Kulübü adına yarışmalara katılan 3 
sporcumuz ilçemizi başarıyla temsil 
etti. 78 kiloda Muhammet Recep 
Çetinkaya Türkiye 3.cüsü, 48 kg.’da 
Yusuf Yılmaz, Türkiye 10.su olarak 
Mili Takım seçmelerine katılma hakkı 
kazandı.

Bucak Belediyesi Oğuzhan Doğa 
Sporları Judo Kulübünden, Mine 
Kalender Balkan ve Türkiye 
Şampiyonluğu, Bekir Neğiş ve 
Ayşegül Vural Türkiye 3.lüğü 
kazanarak ilçemizin gururu oldu.
Bucak Belediyesi Oğuzhan 
Doğa Sporları Oryantiring 
Kulübünden Necati Darakçı, 
Antalya’da düzenlenen Oryantiring 
yarışmasında 1. olarak ilçemizi başarı 
ile temsil etti.

Spora ve Sporcuya
BÜYÜK DESTEK
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Hedef Büyüttü

Bucak Belediyesi 

OĞUZHAN   SPOR

Spora ve sporcuya büyük 
destek veren Bucak 
Belediyesi, Futbol’da 
hedefini 3.lig olarak 
belirledi.

Bölgesel Lig 7. 
Grupta mücadele 
eden Burdur’un tek 
profesyonel takımı 

olan Bucak Belediyesi 
Oğuzhanspor sezona 3.lig 
parolasıyla çıktı. www.
transfermarkt.com.tr adlı 
sitede 100 bin Euro değer 
biçilen Bucak Belediyesi 
Oğuzhanspor’un Başkanı 
Tarık Matur, bu seneyi 
hazırlık senesi olarak 
tanımladık. 

Alt yapıya büyük önem 
veriyoruz. 2015-2016 
sezonunda hedefimiz 
3.lig. Bunun için 
Belediyemiz, Kulübümüz ve 
oyuncularımız ellerinden 
gelen her türlü şeyi 
yapacaktır, dedi.

Bucak Belediye Başkanı 
Süleyman Mutlu ise, “Uzun 
süredir Burdur adına 
üçüncü ligde takım yok. 
Bunun sorumluluğuyla 
hareket ediyoruz. Yeni 
sezonda Bucak Belediye 
Oğuzhanspor’u üçüncü 
ligde görmek için elimizi 
taşın altına atacağız, 
açıklamalarında bulundu. 

Kentimizin sorunlarının çözümü noktasında 
meclis üyelerimizle uyumlu bir şekilde 
çalışıyoruz. Bu bağlamda, meclis üyelerimiz: 
Kemal Kart, Necmi Erk, Av. Hatice Dalgar, Yusuf 

Uçar, Yasin Uğur, Kerim Kasap, Faruk Gürel, Hakkı Işık, 
Alim Yıldız, İbrahim Satılmış, Hüseyin Ünal, Hüseyin 
Erdem, Niyazi Bülbül, Av. Çiğdem Çelikdemir Bozova ve 
Muhammet Kahraman teşekkür ediyoruz.

Belediye Meclis 
Üyelerimizle
Uyum İçinde Çalışıyoruz

Belediye Personelimizi  
Unutmadık
Bucak Belediyesi, bir 

taraftan belediyecilikte 
marka olma yolunda yoğun 

mesai harcarken, diğer taraftan 
da marka kent olma yolunda 
yaptıkları çalışmalarla büyük 
beğeni toplayan personelini 
unutmuyor. Başkan Süleyman 
Mutlu her fırsatta Belediye 

personeli ile iç içe omuz omuza ve 
kol kola olmaya özen gösteriyor. 
Bucak Belediye Başkanı 
Süleyman Mutlu, “Yaptığımız 
hizmetlerde personellerimiz 
büyük emek harcıyor. Onlara çok 
şey borçluyuz. Mutlu Bucak için 
mesai arkadaşlarımızla elbirliğiyle 
çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.  
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Ankara’da
BUCAK RÜZGARI
Her alanda gelişen 

ve büyüyen 
Bucak’ı  tüm 
Türkiye’ye ve 

dünyaya tanıtmak için 
Bucak Belediyesi aralıksız 
çalışmalarını sürdürüyor. 

Ankara’da düzenlenen 
2.Burdur Tanıtım 
Günlerine Bucak damgasını 
vurdu. Bucak Salebi, 
mermeri, sanayisi ve doğal 
güzellikleri ile en dikkat 
çeken stand oldu.
4 gün süren Burdur 
tanıtım günlerine Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Fikri Işık, Orman ve Su 
İşleri Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi, Ak 
Parti Burdur Milletvekili 
Bayram Özçelik, Antalya 
Milletvekili Sadık 
Badak, Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş’un eşi Sevgi 
Kurtulmuş, Antalya 
Milletvekili CHP Eski Genel 
Başkanı Deniz Baykal, 
İzmir Milletvekili Mustafa 
Balbay ile Ankara’da ikamet 
eden Bucaklı ve Burdurlu 
bürokratlar katılarak Bucak 
Standını ziyaret etti.

Bucak ilçesini çok iyi 
bildiğini Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın emanet 
ettiği ilçe olduğunu 
belirten Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu “Bucak İlçesini 
sürekli ziyaret ediyorum. 
İlçemizin burada güzel 
bir şekilde tanıtılmasında 
emeği geçenleri tebrik 
ederim.”dedi.

Bucak Belediye Başkanı 
Süleyman Mutlu “Bucak 
ilçemizi Kaymakamlığımız, 
Belediyemiz, Ticaret ve 
Sanayi Odamız, Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi 

Kefalet Kooperatifimiz 
ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarımızla beraber 
temsil ettik. Standımızda 
Bucak Salebi, İlçemize 
özgü naneli şeker 
ikramında bulunduk. 
İlçemizin tanıtımı için 
tanıtım kitapları ve cd 
dağıtımı gerçekleştirdik 
Standımızı ziyaret eden 
Bakanlarımızla ilçemiz 
için hazırladığımız projeler 
hakkında görüştük. Bucak’ı 
yurt içinde ve yurt dışında 
her alanda tanıtmaya 
devam edeceğiz.”dedi.   
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İlçemiz halkının tamamının doğal 
gaza erişimini sağlamak için 
belediye olarak çalışmalarımız 

aralıksız devam ediyor. 
Bu çerçeve de mahallelerimizde 
belli araklılarla doğal gaz çalışmaları 

yapılıyor. Başkan Süleyman Mutlu 
“Son olarak Alaattin Mahallesi 
Tepecik Caddesi ve 40, 44, 49 ve 52 
nolu sokaklarda doğalgaz çalışması 
gerçekleştirdik. Yine firma yetkilileri 
Yörükler Mahallesi’nde doğal 

çalışması yaptı. 2015 yatırım yılı 
programlarında diğer sokaklarımızın 
da doğalgaza kavuşması için 
çalışmalarımız devam edecek.” dedi  

Her yaştan binlerce Bucaklı
Ramazan etkinliklerimize katıldı…

Ramazan’da Bucak Belediyesi 
tarafından Belediye meydanında 
ve kentin muhtelif semtlerinde 

gerçekleştirilen Ramazan şenliklerindeki 
kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere her 
yaştan Bucaklılar yoğun katılım gösterdi. 
Kurulan iftar çadırı ile her gün vatandaşlara 
sıcak yemek verildi. Belediye Başkanımız 
her gün iftar yemeğinde bir aileye misafir 
oldu. 

Bucak’ta Ramazan barış demektir. Bucak’ta 
Ramazan kardeşlik demektir. Bucak’ta 
Ramazan huzur demektir. Bucak’ta 
Ramazan “ekmeğimizi” paylaşmak 
demektir. Bu güzel ayı Bucaklılarla bir 
arada yaşamak için düzenlediğimiz 
etkinliklere vatandaşlarımız büyük ilgi 
gösterdi. Yaşlısı, genci, çocuğu her yaştan 
vatandaşlarımız Ramazan etkinliklerimizde 
kendinden bir şeyler buldu. Bundan sonraki 
Ramazanlarımızda da etkinliklerimizi 
arttırarak devam edeceğiz. 

BUCAK
Bucak’ta
Ramazan
“kardeşliktir”

Buluşmaya Devam ediyor...
Doğalgazla

Süleyman SOYLU

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı
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“Mutlu Bucak” ideali için 
her alanda çalışan 
Bucak Belediyesi, 

yürüttükleri diğer hizmetlerin 
yanı sıra mevcut mezarlıklarda da 
bakım, onarım, temizlik ve çevre 
düzenlemesi ile ilgili çalışmalar 
yapıyor.
Alaattin Mahallesi Köle 
Mezarlığı’nda, Bucak Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar 
Müdürlüğü ortak çalışma yürüterek 
çevre düzenlemesi ve bakım onarım 
çalışmalarını tamamladı.
1 Nolu Köle Mezarlığı’nda temizlik 

çalışmaları gerçekleştirildi. 2 Nolu 
Köle Mezarlığı’nda ise çevre duvarı 
yapıldı. Bu alanda mezarlık içi çevre 
düzenlemesi de tamamlandı. 
Onaç Mahallesi’nde, mahallemizden 
gelen talep doğrultusunda 
belediyemize ait 63 dekarlık alanda 
mezarlık çalışmalarımızı tamamladık.
Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından 
ilçemizdeki mezarlıklarda temizlik 
çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
Başkan Süleyman Mutlu, “Yapılan 
temizlik çalışmalarıyla vatandaşların 
kabristan ziyaretlerinde 
temiz ve bakımlı bir ortamda 

gerçekleştirmelerini hedefliyoruz.  
Belediyemiz, mezarlıklarda belirli 
zaman aralıklarla rutin temizlik 
ve bakım çalışmaları yapacak. 
Mezarlıklar hepimizin önemsediği, 
önemsemesi gereken umumi 
mekânlarımızdandır. Gerek 
inancımız, gerek geleneklerimiz, 
gerekse öz kültürümüz gereği biz 
de mezarlıklarımıza gereken önemi 
vermeliyiz. Bizde bu kapsamda 
mezarlıkların bakımı için bir çalışma 
başlattık” dedi. 

Akıllı duraklar geliyor…

Belediyemiz ekipleri tarafından ilçemiz 
Şehiriçi Minibüs duraklarının bakım onarımı 
gerçekleştirildi. Kent içerisindeki tüm 

durakların aşama aşama yenilenmesi hedefleniyor. 
Bu bağlamda, minibüs duraklarımızı akıllı duraklara 
çevirmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Çöp Konteynırlarını Yeniledik
Bucak genelinde eskiyen ve deforme olan çöp 
konteynırları toplanıyor. Bu konteynırlardan tamir 
edilerek kullanılabilecek olanları onarıp tekrar 
hizmete sunuyor, ömrü tamamlanmış olanları ise 
imha ediyoruz. Çöp konteynırlarının yenileriyle 
değiştirilmesi kapsamında Bucak’ta belediyesi, 8 ay 
içerisinde yaklaşık 300 çöp konteynırını yenisi ile 
değiştirdi. 

Yıllardır atıl durumda 
bulunan Çavuşlar 
Mahallesi Tepecik 

Caddesi’nde bulunan eski hamam 
yerini 3 Haziran 2014 tarihinde 
İl Özel İdare Müdürlüğünden 
satın alarak, belediyemize 
kazandırdık. Bu alana seçim 
döneminde söz verdiğimiz ‘Bucak 
Konakları’ projemizin ilkini 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.  

Mezarlıklara Bakım Minibüs Durakları ve
Çöp Konteynırlarını 
Yeniledik

Şirinler Parkı
Restore Ediliyor

Eski Hamam Yıkıldı, yerine
Bucak Konakları yapılıyor...

Şirinler parkını yenileyerek, 
halkımıza ve çocuklarımıza 
daha modern bir eğlence 

ve oyun alanı kazandırmaya 
çalıştık. Bu parkımızda engelli 
vatandaşlarımızı unutmayarak, 
şirinler parkını engelli 
vatandaşlarımız için engelsiz 
hale getirdik. Yine parkımıza 
engelli bireyler için engelli oyun 
grupları koyduk. 
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Daha güzel bir Bucak için 
ekiplerimizin çalışmaları 
aralıksız sürüyor. Bu 

kapsamda Üçgen Kavşağı 
Süleyman Demirel Bulvarı Havuz 
Projesinin yapımına başlandı. 50 m 
uzunluğunda ve 1 m genişliğinde 
ki Ay yıldızlı havuz projesi, 
tamamlandığında köpük fıskiyeler 
ve led aydınlatmalar ile Bucaklılara 
görsel zenginlik oluşturması 
hedefleniyor. Süleyman Demirel 
Bulvarı Havuz Projesi’nin toplam 
maliyeti 85 bin Tl’dir.

Daha güzel bir Bucak için 
ekiplerimizin çalışmaları 
aralıksız sürüyor. Bu 

kapsamda Üçgen Kavşağı 
Süleyman Demirel Bulvarı Havuz 
Projesinin yapımına başlandı. 50 m 
uzunluğunda ve 1 m genişliğinde 
ki Ay yıldızlı havuz projesi, 
tamamlandığında köpük fıskiyeler 
ve led aydınlatmalar ile Bucaklılara 
görsel zenginlik oluşturması 
hedefleniyor. Süleyman Demirel 
Bulvarı Havuz Projesi’nin toplam 
maliyeti 85 bin Tl’dir.

Üçgen Kavşak
Süleyman Demirel Bulvarı
Havuz Projesi İle
Bucak Daha da Güzelleşiyor

Yeni Yollar, Yeni Vizyon

Hizmet ağını genişleterek 
vatandaşlara daha iyi 
hizmet vermek için geceli 

gündüzlü yoğun bir çalışma içine 
giren Bucak Belediyesi eski Tekel 
Binalarını devralıp, yenileyerek 
Bucak’a modern Teknik hizmetler 
binası kazandırdı. Fen işleri, 
Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ve araç parkuru yeni teknik 
hizmetler binasına taşınarak, 
hizmet binasına malzeme giriş 
çıkışlarının düzenli olarak kontrol 
edildiği, içerisinde 86 bin adet oto 
parça, alt-üst yapı, su, elektrik 
vb. malzemelerinin bulunduğu 
modern bir malzeme deposu 
kuruldu. Belediyemiz bünyesindeki 
tüm araçlara araç takip sistemi 
takıldı. 

Yeni Teknik Hizmetler
Binası tamamlandı

Yaşam Evi Açıldı

Yeni Mahalle Parkında yaşlı, 
engelli, çocuk ve genç her 
kesime hitap edebilecek 

nitelikte bir Yaşam Evi açıldı. 
“Bucak’ın diğer 20 mahallesine de 
böyle güzel ve değişik amaçlara 
hizmet eden parklar yapacağız” diyen 
Belediye Başkanı Süleyman Mutlu; 
“Bu proje engelli vatandaşlarımız 

da düşünülerek onların da bütün 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde 
projelendirildi ve böyle güzel bir park 
ortaya çıktı” dedi. “Parkımızda 65 yaş 
üstü vatandaşlarımızdan ve engelli 
vatandaşlarımızdan hiçbir ücret talep 
edilmeyecektir” diyen Başkan Mutlu; 
“Bucak’ta şu anda bir vakıf kurma 
projemiz var. Bu vakıf kurulduktan 

sonra bu tür parklarımızın ve bu 
tür işletmelerimizin yürütülmesi 
görevini bu vakıflara devredeceğiz. 
Buralardan elde edilen gelirlerle de 
yaşlı ve engelli vatandaşlarımızla 
üniversitede okuyup da maddi sıkıntı 
çeken gençlerimize yardımcı olmak 
istiyoruz” dedi.

Bucak Belediyesi tarafından Sanayi 
yolunda sürdürülen alt yapı çalışmaları 
tamamlandıktan sonra sıcak asfalt 

çalışmalarına başlanıldı. Bucak Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapı 
çalışmaları tamamlanan Sanayi yolunda 
sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Ayfer 
Gök Anadolu Lisesi önünden başlayan sıcak 
asfalt çalışmaları sanayi kavşağına kadar 
tamamlanması bekleniyor.
Asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Bucak 
Belediye Başkanı Süleyman Mutlu, “Sanayi 
yolu ilçemizin giriş ve çıkış noktalarından 
biri olarak vatandaşlarımızın ve sanayi 
esnafımızın günü birlik kullandığı en önemli 
yollardan birisi durumunda. Sanayi yolunda 
yoğun çalışmalar sonucu yağmur suyu drenaj 
kanalları, içme suyu şebekesi, kanalizasyon 
gibi alt yapı çalışmalarını tamamlandıktan 
sonra en sonunda asfaltlama çalışmalarına 
kadar geldik. Havalarında uygun olması 
halinde en kısa sürede Sanayi yolunda 
sıcak asfalt çalışmalarını tamamlamayı 
hedefliyoruz” dedi. 
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Yeni Kavşak
ve Yollarla
Bucak ‘Mutlu’ Oluyor

Bucak Belediyesi kentimizi 
yeni yollarla daha ferah 
hâle getiriyor. Bu sayede 

vatandaşlarımız rahat ediyor ve yeni 
yollarla Bucak’ın çehresi değişiyor. 
Yeni yol açma çalışmalarına aralıksız 
devam eden Bucak Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü yaptığı yol 
çalışmaları ile Çamlıca Mahallesi 
1288 ve Alaattin Mahallesi 
13,14,17,19 sokağı hizmete açtı. 
Yunus emre Mahallesinde yol açma 
çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkan Süleyman Mutlu, “Taş ve 
Kayalık olan bir kişinin yürüyebildiği 
Alaattin Mahallemizdeki 29 nolu 
sokağımızı yenileyerek halkımızın 
hizmetine sunduk. 10, 29 ve 
59 nolu sokaklarımızda alt yapı 
çalışmalarımızı tamamladıktan sonra 
parke çalışmamızı tamamladık. 
Serpme ve sıcak asfalt çalışmalarımızı 
Hökez Bulvarı, Topçular Caddesi 
49, 53, 54, 55, 56, 57, 58 nolu 
sokaklarımızda gerçekleştirdik. 
Diğer yeni açtığımız yollarda alt 

yapı çalışmalarımızı tamamladıktan 
sonra üst yapı çalışmalarımızı 
gerçekleştireceğiz.” dedi.

Sazak Yolu Genişletiliyor
Bucak Belediyesi ve Orman İşletme 
Müdürlüğü ekipleriyle birlikte 
Akyokuş’tan Alaattin Tepesi (Eşek 
Alanından) Sazak mevkine çıkan 
yolda, yol genişletme çalışmalarına 
başladık. Bu yolun tamamlanması 
ile 5 kilometrelik Sazak yolu 1.5 
kilometre kısalacak.  




