
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    

-----------------------------------------   

 

         Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü 2012 yılı Kadro olarak; 1 Müdür, 3 Teknik 

Eleman, 2 Büro Elemanı, 3 Kaldırım Ustası, 5 Kepçe Operatörü, 7 Kamyon Şoförü, 1 

Lastik Tamircisi, 2 Oto Tamircisi, 1 Memur, 1 Hizmetli, 1 Kaynakçı, 1 Oto Elektrikçisi 

ve 12 işçi olmak üzere 40 personel ile hizmet vermektedir. Bunlardan 18 Personel ,4 

Operatör, 3 Şoför ve 10 adet  işçi ve 1 Tekniker hizmet satın alma yolu ile 

çalıştırılmıştır. 

        18 Kişilik Personel Hizmet alım ihalesi 15.03.2012 tarihinde  yapılarak; İstanbul 

Müzayede Tic.Ltd.Şti’ye 251.849,44 TL+KDV bedel ile ihale edilmiştir. 

 

ARAÇ DURUMU : 

--------------------------   

         Belediyemiz bünyesinde; 3 adet lastik tekerlekli kepçe, 1 adet paletli kepçe, 1 adet 

kanal kazıcı, 1 adet greyder, 1 adet Vibratörlü silindir, 1 adet kırıcı kompresör, 4 adet 

büyük kamyon, 1 adet BMC ufak kamyon, 1 adet binek otomobil ve 1 adet Oto 

betoniyer, 1 adet motorlu el silindiri, 1 adet kompaktör bulunmaktadır. 

 

ÇALIŞMA ALANLARI : 

----------------------------------  

          Kentsel yaşamı oluşturan hizmetleri (yol, kanal, hizmet binaları, Tretuar, yeşil 

alan düzenlemeleri vb.) tüm alt yapı kuruluşları ile planlı ve çağdaş normların 

kullanılarak, kentte yaşayan kişilerin fiziki ve sosyal yaşamlarını sağlıklı ve huzurlu bir 

şekilde sürdürebilmelerini sağlamaktır. 

- Alt yapı ve üst yapı imalatlarının yapımı, bakımı ve onarımını yapmak. 

- Yeni yapılacak yolların, İmar planına göre Projelerini hazırlamak, Keşiflerini 

çıkarmak ve yapımını gerçekleştirmektir. 

- Mevcut Yolların periyodik olarak bakımını ve onarımını yapmak. 

- Oyun alanları, park alanları, yeşil alanlar, mesire alanlarının düzenlenmesini 

sağlamak ve bu tür tesislerin bakım ve onarımını yapmak. 

- Belediye mülkiyetinde bulunan her türlü yapı ve tesislerin bakım ve onarımını 

yapmak. 

- Yeni yapılacak hizmet binası, yol, sosyal tesisler vb. yapıların proje, keşif ve ihale 

dosyalarını düzenlemek, ihale edilen işlerin kontrollüğünü yapmak. 

- Kent içinde afet zararlarını azaltmak için gerekli çalışmaları yapmak ve tedbirleri 

almak. 

- Yağmur suyu mazgallarının periyodik bakımlarını yaparak sel baskınlarını önleyici 

tedbirler almak. 

- Kent içerisinden İmar İşleri Müdürlüğünce tespit edilen tehlikeli yapıların yıkımını 

yapmak. 

- Vatandaşların İş Makineleri ile yapılacak işleri için müracatlara cevap vermek. 

- Yardıma Muhtaç Vatandaşların raporlarını tanzim etmek. 

- Belediyemize ait araçların bakım ve onarımı atölyemizde yapmak. 

- Diğer İdari İşler. 

 

 

 

 

 



BETON ELEMANLARI İMALATI VE PARKE TAŞ ÇALIŞMALARI 

------------------------------------------------------------------------------------------- : 

 

       Belediyemiz parke taş şantiyesi stokumuzda bir miktar beton bordür ve beton 

yağmur oluğu bulunduğundan imalat yapılmamıştır. 2012 yılı Yol tamir ve yol yapım 

çalışmalarında  kullanılmak üzere; 18.10.2011 Tarihinde Açık İhale usulü ile Filiz İnşaat 

Tic.Ltd.Şti’den 15.000 m2 ve 126.937,24 TL + KDV bedel ile satın alınan 8 cm’lik Kilitli 

beton parke taşları hava muhalefeti nedeniyle aynı yıl tamamının kullanımı 

yapılamamış ve 2012 hizmet yılına sarkmıştır.  

 

 

 

 

 

Ayrıca 2012 yılında Yeni kaldırım yapımları, yol bakımları ve kanalizasyon inşaatı 

sebebiyle bozulan ve çöken yolların tamirinde kullanılmak üzere 7.842 m2 8 cm2’lik 

Kilitli beton parke taşı, 1.657 m2 6 cm’lik kilitli beton parke taşı 755 m2 Granürlü 

Kaldırım taşı, 1350 adet Beton yağmur oluğu ve 1.090 adet Beton bordür  ihtiyaç 

duyulan tarihlerde 7 adet 22-d (doğrudan temin ) usulü ile satın alınarak kullanılmış ve 

karşılığında 98.205,35 TL +KDV bedel ödenmiştir.     

            28.03.2012 tarihinde 38.238,40 m2 kilitli parke taş, 2700 metre beton yağmur 

oluğu tamiri yapım işçiliği 131.853,92 TL + KDV  bedel ile Çiçek İnşaat’a ihale 

edilmiştir. Kanalizasyon inşaatı sebebiyle bozulan parsel bağlantıları ile birlikte 87.098  

metre yolun tamirat işleri yüklenici firma ile birlikte Belediyemiz personeli tarafından 

yapılmaktadır. 

             Beton Parke taş ile kaplı yollarımızda Taş altında kullanılmak ve bozulan, çöken 

yollara serilmek üzere 2012 yılında yapılan 9 adet ihale (22-d) ve toplam 78.195,60 TL + 

KDV bedel ile satın alınan 11.051 ton Taş tozu-Tuanen ve mıcır malzemesi Belediyemiz 

kamyonları ile nakliyesi yapılarak yollarımıza serilmiştir. 

 

 

ASFALT YOL ÇALIŞMALARI 

------------------------------------------- : 

 

       Kanalizasyon Şebekesi yapım çalışmaları nedeniyle bozulan İlçemiz muhtelif cadde 

ve sokaklarının asfalt tamirinde kullanılmak üzere Çorlu Karatepe mevkiinde bulunan 

özel sektöre ait asfalt plentinden 28.413,17 TL + KDV bedel ile satın alınan 248,15 Ton 

sıcak asfalt ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinden tedarik edilen 600 Ton asfalt 

Belediyemiz araçları ile nakledilerek personelimiz tarafından serilmiştir. Asfalt yolların 

tamiri sıcak asfalt ile sadece Haziran-Ekim döneminde imkan verdiği için diğer 

dönemlerde malzeme atılması, parke taş ile yama yapılması ve hazır beton atılması gibi 

seçenekler kullanılmak suretiyle onarım çalışmaları yapılmıştır. 

                                              

                                          

KANALİZASYON ÇALIŞMALARI 

--------------------------------------------------- : 

 

     İlçemiz Kanalizasyon projesi İller Bankası Genel Müdürlüğünce İhale edilerek 

yaptırılmıştır. Yapılan projede 2043 yılı hedef alınmış ve    2043 yılında nüfusumuz 

70.000 kişi olarak kabul edilmiş ve proje bu doğrultuda hazırlanmıştır. 



            Proje 2 kademeden oluşmaktadır; 1. Kademe 77.469 metre. 2. Kademe 90.016 

metre olup toplam şebeke uzunluğu 167.485 metredir. İlçemiz farklı yönlere eğilimli 

araziden meydana geldiği için Proje gereği 3 Adet terfi merkezi ve 1 adet foseptik 

yapılması ihtiyacı doğmuştur. Terfi hatlarının toplam uzunluğu 3.392,00 metredir. İlk 

etapta kanalizasyon şebekesi inşaatının 1. Kademesi 29.11.2010 tarihinde ihale edilmiş 

ve ihaleyi 6.900.633,50 TL bedel ile HMC Yapı San. Ve Tic.Ltd.Şti. yüklenmiştir. 

Yüklenici firma ile 24.01.2011 tarihinde sözleşme imzalanmış, 04.02.2011 tarihinde yer 

teslimi yapılarak çalışmalara başlanılmıştır. 

            Yapılan çalışmalar için yüklenici firmaya 18 adet hak ediş düzenlenlenerek Fiyat 

farkı ve KDV Dahil 8.131.755,82 TL  ödenmiştir. Yapılan son hak ediş itibariyle 

Projenin 1. Kademe inşaatı tamamlanmıştır. Geçici Kabul Komisyonu kurulma 

aşamasında olup, inşaatın başlamasıyla birlikte  yeni kanalizasyon hattı kullanılmaya 

başlanılmış, vatandaşın yeni kanalizasyon hattı bağlantıları Belediyemiz elemanlarınca 

yapılmış, eski hatta bulunan bir kısım ev bağlantıları kısım kısım yeni hatta bağlama 

çalışmaları devam etmektedir. İnşaat sırasında 17.060,97 metre parsel bağlantı hattı, 

70.038,01 metre şebeke hattı, 4051 Adet Parsel bağlantı bacası ve 1617 adet muayene 

bacası, 1 Adet Foseptik, 3 Adet Terfi Merkezi ve 4.172 metre basınçlı hat  yapılmıştır.   

             Yapılan çalışmalar esnasında mevcut eski kanalizasyon şebekesinin Camiatik 

Mahallesi ve Gazibey Mahallesinde kalan kısmının büyük çoğunluğu yağmur suyu 

drenajında kullanılması için korunması sağlanmış, zorunlu hatların tamiri yapılmış ve 

bu işler için 750 metre 100 mm ve 400 mm arası çaplarda pis su borusu kullanılmıştır. 

 

   

 

TRETUAR YAPIM İŞLERİ  

 --------------------------------------  : 

 

          2012 Yılı içerisinde kanalizasyon çalışmaları sırasında parsel bağlantılarında 

bozulan tretuarların şehir içi karo mozaik kaplı kısımlarında beton çalışması ve satın 

alınan 137,30 m2 karo mozaik kaplama yapılmıştır.  

             Yapılan 4051 Adet Parsel bacasının büyük çoğunluğu yerleşim yerlerinde 

yapıldığından bozulan mevcut tretuarlara beton atılarak kaldırımların yaya 

kullanımına uygun hale getirilmesine çalışılmıştır. 

 

 

KAR İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI  

-------------------------------------------------------- : 

 

         Kış mevsiminde yağan kar, buzlanma ve yağmur gibi olumsuzluklara karşı 

Müdürlüğümüz, makine ekipmanı ve vardiyalı personeli ile 24 saat mesai yaparak kar 

kürümesi, buzlanmaya karşı tuzlama yapılması ve yağışların etkisiyle bozulan, aşınan 

yolların tamiratları ile etkin mücadele ederek İlçe halkının mağduriyetini en aza 

indirmek için gerekli mücadelesini sürdürmüştür. Kış sezonu boyunca buzlanmanın 

giderilmesi için 120 ton tuz kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 



BELEDİYE MÜLKİYETİNDEKİ YAPILARIN YAPIMI  

---------------------------------------------------------------------------- : 

 

   

       Belediyemize ait Şehir parkı, Kreş, Bahar tesisleri, Belediye Hizmet Binası, 100 yıl 

parkı, Öztrak Parkı, Hal Binaları, Terminal Binası, Zülfükarağa Kafeterya ve şehir 

içindeki muhtelif yerlerdeki WC’ler  başta olmak üzere tüm yapılarda muhtelif tadilat 

ve tamirat işleri yapılmıştır. 

 

        

   ARITMA TESİSİ  

   ---------------------------------: 

 

       İlçemiz Gazibey Mahallesi Kurtdere mevkii Tapuda Ada: 225, Parsel: 48 ve 50 

no’da  kayıtlı toplam  29.163,00 m2  yüzölçümlü alan üzerinde yapılması planlanan Atık 

su arıtma tesisinin proje ve inşaatının yapımı için  Orman ve Su İşleri  Bakanlığı  Edirne 

11. Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanmış olup, projesinin  yapımı  ihale edilmiş, 

zemin etüdü yapılmış, proje 28.05.2012 tarihinde tamamlanarak akabinde inşaatın 

ihalesi yapılıp 2014 yılı içerisinde işletmeye açılması hedeflenmiştir. 

 

 

 AMBALAJ ATIĞI TOPLAMA AYIRMA TESİSİ 

------------------------------------------------------------------------  

        Tesis yeri olarak Yeni Mahalle Uzunköprü Caddesi No:124 kapı numaralı, Tapuda 

Ada:175, Parsel: 24-26 no’da Ali ATILGAN adına kayıtlı yaklaşık 6.346,00 m2 

yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki binalar kiralanmıştır. Arazi tesviyesi ve üzerine 

stabilize, mıcır serilmiş, Atık Toplama ve Ayırma Tesisi olarak düşünülen 671,60 m2 

yüzölçümlü binanın çatısındaki kırık Atermitler değiştirilmiş, pencerelerine 

doğramaları yapılmış, idare kısmında  tadilat yapılarak zemin katta mutfak, banyo, Wc, 

soyunma odası, 1. Katta Büro ve Arşiv yapılmış, kapı pencere doğramaları ve sıvaları 

yaptırılmış olup işletmeye hazır hale getirilmiştir. Yapılan işlerde kullanılan malzeme ve 

işçilikler için  10.581,36 + KDV bedel ödenmiştir. 

 

 

 

 

 

  MUHTELİF ÇALIŞMALAR  

  ----------------------------------------  

1- Müdürlüğümüze müracaat eden yardıma muhtaç 39 adet vatandaşımızın yardım 

dilekçelerine istinaden yapılan kontroller rapor edilerek Belediye Encümenine 

yazılmış ve çıkan kararlar neticesinde satın alınan  58,30 m3 kum, 16,00 m3 

çakıl, 499 Adet Çimento, 9830 adet tuğla, 6350 Adet Kiremit, 11,45 m3 muhtelif 

kereste, 50 Adet Baca tuğlası, 109 Adet(1,70x2,10) tavanlık, 475 metre pervaz, 10 

Top Ziftli kağıt, 32  Adet kapı ve 24 adet pencere hak sahiplerine ulaştırılmış ve 

bu malzemeler karşılığı 35.805,00TL +KDV bedel ödenmiştir. 

2-  İlçemiz Koruma Başkanlığı Korucuları nezaretinde sınırlarımız içerisindeki 

tarla yolları kepçe ve greyder ile tesviye edilmiş yol dere geçişlerine  2 adet köprü 

yapılmıştır. 



3-  Müdürlüğümüz iş makineleri  ile 29 Adet vatandaşımızın taleplerine bedeli 

mukabilinde cevap verilmiştir. 

4-  Şehir içinde muhtelif cadde ve sokaklarda  bulunan yağmur suyu mazgallarının 

temizliği müdürlüğümüzce yapılmıştır. 

5-  İlçemiz okullarına müracaatları doğrultusunda gerekli tamir ve tadilat işleri                 

            müdürlüğümüzce yapılmıştır. 

6- İlçemizde yapılaşmaya açılan yeni imar yollarının açılması, hafriyat ve dolgu 

işleri ile   

      stabilize malzeme serilmesi yapılmıştır. 

7- Belediyemiz atölyesinde tüm birimlerin araç ve gereçlerin bakım ve onarım işleri   

yapılmıştır.  

8- Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan araçların bakım ve tamirleri için piyasadan 

ve  

servislerinden alınan yedek parça ve hizmet bedeli karşılığında ödenen para  

167.928,26 TL + KDV’dir. 

 


